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Ziel
Je best doen of ergens goed in zijn, is niet hetzelfde. 
Dat bleek afgelopen week natuurlijk vooral in de poli-
tieke arena. Inspanning is niet gelijk evenredig aan 
een mooi resultaat. Je hebt ook bezieling nodig.
Voor die bezieling pleit Donald Loose, 
Radboudhoogleraar, priester en filosoof in deze EM. 
‘De tijd van het over lijken gaan in het bedrijfsleven is 
voorbij’, stelt hij. Met een symposium over leiderschap 
en vorming waagt hij het om in de Rotterdamse aca-
demische wereld van economie en managers, wat 
meer bezieling te brengen.
Naast voedsel voor de geest, ook aandacht in deze EM 
voor de ziel in het voedsel van de mensa. Want ook al 
zijn de bedoelingen van de makers waarschijnlijk 
goed en de inspanningen van de medewerkers hoog, 
het resultaat verdient geen ster.
Dat is in ieder geval de mening van iemand die het 
kan weten: Fred Mustert, kok en eigenaar van topres-
taurant Fred en (voor de tweede keer) in het bezit van 
een Michelinster. ‘Te koud, te zout en onnodig veel uit 
pakjes gekookt. Ik mis de bezieling’, zegt de sterkok.
Is het oneerlijk om een mensa, waar je voor 5 euro een 
vol bord krijgt, te laten keuren door een restaurateur 
die 50 euro rekent voor een vrijwel leeg bord? Ja, want 
het zijn onvergelijkbare grootheden. Maar ook nee, 
want zoals Mustert zegt: 5 euro is ook veel voor eten 
dat een ziel mist.

Tijd dus voor de EUR om niet alleen hard te werken, 
maar ook te excelleren in soul science en soul food.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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‘WASSUP?’
Detectiepoortjes, snuffel-
honden, extra beveiliging 
en een paar handenvol 
agenten. Het vormt heden 
ten dage helaas een nor-
male ambiance bij een de-
bat tussen landelijke poli-
tici – helemaal als iemand 
als Geert Wilders daar ook 
aan deelneemt. En dus 
werd iedereen die het 
Grote EFR Lijsttrekkersde-
bat maandag 1 maart wil-
de bijwonen, grondig ge-
checkt.
De economiestudenten, 
die inmiddels kunnen bui-
gen op jarenlange erva-
ring, hadden hun zaakjes 
perfect voor elkaar. Zonder 
enige calamiteit konden 
voor een stampvolle Aula 
Bos, Van Geel, Kant, Rutte, 
Pechtold en Wilders met 
elkaar verbaal de degens 
kruisen. Een en ander live 
te zien bij Eénvandaag. GE 
(foto: RvdH)
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CAMPUS	

ONDERWIJS

Verplichte harde 
knip ‘controversieel’
Studenten zonder bachelor op zak, kunnen voorlopig toch 
aan een master beginnen. De Tweede Kamer heeft het wets-
voorstel ‘ruim baan voor talent’ controversieel verklaard. De 
verplichte harde knip tussen bachelor en master is daarmee 
uitgesteld.
Wegens de val van het kabinet kunnen partijen onderwerpen 
controversieel verklaren. Hierover wordt dan pas weer na de 
formatie van een nieuwe kabinet een besluit genomen.
Ook het op een andere manier selecteren van studenten ge-
neeskunde is nu voorlopig van de baan. En de mogelijkheid 
voor kleinschalige intensieve opleidingen om zelf de hoogte 
van het collegegeld vast te stellen wordt op de lange baan ge-
schoven. Ook werd op initiatief van GroenLinks en SP het be-
sluit om de studiefinanciering voor twee jaar te bevriezen 
controversieel verklaard. Een voortzetting van het debat over 
de toekomst van de studiefinanciering is van de agenda afge-
voerd.
De invoering van een nieuw accreditatiestelsel voor opleidin-
gen in het hoger onderwijs gaat als het aan de Kamer ligt wel 
gewoon door. HOP

Bedrijfskundestudenten willen meer in-
teractie tussen de docent en de studenten 
tijdens massale colleges. De faculteits-
raad agendeerde daarom dit onderwerp 
voor hun vergadering op 2 maart.
De colleges kunnen momenteel niet ver-
kleind worden; een maatregel die wellicht 
het beste effect zou sorteren. Maar er zijn 
meer opties, zo vertelde hoogleraar Mar-
keting Stijn van Osselaer desgevraagd 
aan de raadsleden. Hij denkt dat Case-
based teaching de interactie tussen stu-
dent en docent kan verbeteren en vergro-
ten. Deel de studenten in groepjes in en 
laat ze een probleem (case) van een bedrijf 
oplossen. Volgens Van Osselaer is deze 
werkwijze niet alleen voorbehouden aan 
kleinere werkgroepjes, maar kan zelfs 
worden yoegepast bij een collegezaal met 
tweehonderd studenten. 

Een andere manier om de betrokkenheid 
te vergroten is om tijdens het college voor-
beelden van EUR-onderzoek te bespre-
ken. Bovendien zal dit het gevoel van trots 
vergroten, iets wat volgens Van Osselaer 
ontbreekt, zeker vergeleken bij de Ameri-
kaanse business schools. Daarnaast kan 
een korte quiz over de behandelde stof de 
interactie met de collegezaal vergroten. KL 

Stemmen voor de gemeenteraad op 
campus Woudestein 
Studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit konden woensdag 
3 maart stemmen in de C-hal op Woudestein. Stemmers grepen vooral het 
lunchuur aan om zich van hun democratische plicht te kwijten. Uiteindelijk 
bleken 631 stemmen te zijn uitgebracht bij het campusstembureau, een 
record. WG (foto: RvdH)

Lees op www.erasmusmagazine.nl welke EUR-mensen verkozen zijn.

Cedo Nulli is lid geworden van de Rotterdamse Jonge-
renraad. De studievereniging van de Sociale Faculteit 
vertegenwoordigt de belangen van studenten en advi-
seert de gemeente. 
“Bij toeval zijn we in de Rotterdamse Jongerenraad (RJR) 
terechtgekomen”, zegt Marjon Peeters, voorzitter van 
Cedo Nulli. “Via via werd ik gevraagd om lid te worden, 
want studenten waren op dat moment niet vertegen-
woordigd in de raad. Dat leek me een mooie taak voor 
ons. Bovendien kunnen we op deze manier Rotterdam 
als stad bereiken.” Voordat Cedo Nulli aantrad, waren 
studenten niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de 
raad. Als er een studentenopinie nodig was, loste de 
raad dit op door enquêtes af te nemen bij de Erasmus 
Universiteit en de hogescholen in Rotterdam. Overigens 
zijn er sinds de oprichting in 1997 wel andere studen-
tenverenigingen lid geweest van de raad. Behalve de 
jongerenafdeling van politieke partijen, zijn ook Apollo 
(voor homoseksuele jongeren), de radiozender FunX en 
het Platform Buitenlanders Rijnmond lid. LJ

Massacolleges kunnen 
interactiever

Cedo Nulli adviseert 
gemeente Rotterdam

VERKIEZINGEN

ONDERWIJSSTUDENTEN

DE QUOTE

‘Er zijn onvoldoende wettelijke 
mogelijkheden om het hen moeilijker 
te maken studenten uit te buiten.’
 Voorzitter Gerard Oosterwijk van de LSVb zegt steeds vaker te horen dat studenten worden bedreigd 
 als ze stappen ondernemen tegen hun verhuurder.



CAMPUS	

Alles voor de kijkcijfers 
Waar:	Aula,	Woudestein
Wanneer:	1	maart	17.30	–	19.30	uur

Al weken belegerden de media Almere in de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen, omdat ‘Geert de Grote’ 
deze satellietstad van Amsterdam – naast de Hofstad – 
had uitverkoren om zijn partij te lanceren. Dagelijks tui-
melden politieke weerberichten uit de polder over het 
scherm en door de ether. Althans die berichten waar woor-
den als ‘veiligheid’, ‘integratie’, en ‘criminaliteit’ in ver-
werkt konden worden. Politiek Nederland bestond voor 
de media nog slechts uit één gemeente en één partij. 

Vandaar dat voor het grote EénVandaag verkiezingsdebat 
ook Wilders mocht aanschuiven. Vreemd, aangezien het 
hier gemeenteraadsverkiezingen betrof. Gewoontege-
trouw kruisen in de Aula namelijk de voormannen en 
-vrouwen van de zes grootste partijen de degens –  en de 
PVV doet maar in twee gemeenten mee. Maar Femke, of 
voor mijn part André, is natuurlijk niet zo’n kijkcijferka-
non als Geert. Bovendien: wie zit er nou te wachten op een 
beschaafd debat dat over iets anders gaat dan het gevaar 
dat islam heet? 
 
En zo werden de stropdassen door de heren politici (vijf 
van de zes) rechtgetrokken en serveerde het dynamisch 
duo Pieter Jan Hagens en Wouter Kurpershoek het debat-
menu van deze namiddag uit. Twee laffe voorgerechtjes – 
‘de financiële crisis’ en ‘de bereikbaarheid en duurzaam-
heid van Nederland’, die respectievelijk mochten worden 
genuttigd door de stelletjes Agnes en Pieter, en Alexander 
en Mark – waarna het voor Wilders op maat gesneden 
hoofdgerecht op werd gediend: criminaliteit en veiligheid. 
Wouter moest mee-eten.
Het hoofdgerecht bestond uit drie componenten: allereerst 
een tendentieus filmpje waarin Marokkaanse Nederlan-
ders figureerden, gevolgd door de platvloerse stelling dat 
de islam een bedreiging vormt voor de Nederlandse sa-
menleving, en ten slotte twee minuutjes waarin eerst 
Geert mocht scoren met zijn gebruikelijke rabiate taal over 
dit onderwerp, waarna voor Wouter de ondankbare taak 
was weggelegd om nog enige nuance aan te brengen. Je 
zag de chef-koks van EénVandaag zich verkneukelen. Al-
les voor de kijkcijfers. 

Het zou boeiender zijn geweest om Geert eens over duur-
zaamheid te horen orakelen, over hoe hij denkt te gaan be-
zuinigen, of  over hoe hij Nederland in leven denkt te gaan 
houden nadat hij het uit de EU heeft geloodst. Maar dat 
smaakt nergens naar, wisten de tv-koks. En dus werd de 
op de plek waar de rest van het jaar wetenschappelijke nu-
ance de boventoon voert, deze middag door de program-
mamakertjes ‘Grove Geert’ ruim baan gegeven om zijn is-
lamfobie te ventileren. En hielpen ze hem alvast wat op 
gang door opzettelijk veiligheid met integratie te verbin-
den, en criminaliteit met religie. Alsof  Geert niet in z’n 
eentje zijn speciale couscous kan klaarmaken.
  
Het resultaat van dit alles is bekend. Op 7 juni staat er 
weer zo’n hap-slik-weg menu op de kaart in de Aula. 

Gert van der Ende

Educatieve minor 
mag starten
Vanaf	september	is	het	mogelijk	om	een	
tweedegraads	lesbevoegdheid	te	halen	
aan	de	Erasmus	Universiteit.	Het	was	nog	
even	spannend	omdat	de	Tweede	Kamer	
het	onderwerp	‘controversieel’	dreigde	te	
verklaren.

De erkenning van de Ne-
derlands-Vlaamse Accredi-
tatie Organisatie (NVAO) 
kwam begin maart binnen, 
maar even dreigde de val 
van het kabinet roet in het 
eten te gooien. Het parle-
ment kan namelijk het nog 
niet goedgekeurde wets-
voorstellen controversieel 
verklaren; een besluit hier-
over wordt dan uitgesteld 
tot na de kabinetsformatie. 
Het wetsvoorstel waarin 
wordt geregeld dat er een 
educatieve minor komt, 
dreigde hierdoor op de lan-
ge baan te worden gescho-
ven. Met alle gevolgen van 
dien: geen educatieve minor 
aan de EUR en geen be-
voegdheid voor de studen-
ten die afgelopen jaar de 
minor al volgden aan een 
andere universiteit. Ze zou-
den dan enkel 30 studiepun-
ten overhouden aan de zes 
maanden college en stage. 
Echter alleen de SP wilde de 
plannen om het lopende ex-

periment verder uit te brei-
den controversieel verkla-
ren, maar kreeg geen ande-
re partijen mee.
‘Bouwdecaan’ van deze mi-
nor, onderwijskundige 
Adriaan Hofman, is blij dat 
de minor er nu wel komt, na 
wat aanpassingen. Vorig 
jaar kreeg de EUR op het 
laatste moment namelijk 
geen toestemming en moes-
ten al aangemelde studen-
ten uitwijken naar andere 
universiteiten.
“In het nieuwe voorstel voor 
de minor hebben we een 
aantal zaken wat concreter 
gemaakt. We gaan nauw 
samenwerken met de Hoge-
school Rotterdam wat be-
treft de invulling van de 
praktijkcomponent, en het 
organiseren en begeleiden 
van stages. Ook met de 
scholen in de regio hebben 
we goed contact.”
Daarnaast werken verschil-
lende universiteiten samen. 
Expertise van de Rijks- 

universiteit Groningen is al 
ingehuurd - deels per
sonele bezetting en deels 
deskundigheid om de voor-
uitgang van studenten te 
kunnen monitoren. Zelfs 
met de Universiteit Leiden, 
die zelf een educatieve mi-
nor aanbiedt, staat samen-
werking in de steigers. Hof-
man: “Op dit gebied moe-
ten we niet concurreren. 
Het gaat om kleine aantal-
len studenten, en het is zo-
wel qua kosten als qua ex-
pertise efficiënt om samen 
te werken.” Hoe de samen-
werking eruit zal zien, 
wordt de komende maanden 
duidelijk, maar de bouwde-
caan denkt dat het organi-
seren van stages en het ge-
ven van modules in onder-
ling overleg kan plaatsvin-
den. De Rotterdamse minor 
gaat jaarlijks plaats bieden 
aan ongeveer vijftig studen-
ten. MM/HOP

ONDERWIJS

ONDERWIJS

Leer ‘Business Turks’ op de EUR
Je	Turks	bijspijkeren	of	helemaal	bij	nul	beginnen:	vanaf	april	biedt	
het	Taal-	en	Trainingscentrum	(TTC)	van	de	Erasmus	Universiteit	twee	
cursussen	Turks	aan.	

Het initiatief voor de taalcursussen kwam van 
studentenvereniging Mozaik. Toen de vereni-
ging contacten had gelegd met Turkse bedrij-
ven voor eventuele stages, bleek het Turks bij 
veel studenten niet goed genoeg. Vice-voorzit-
ter van Mozaik, Semih Tuna: “Onze leden 
denken dat ze al aardig Turks spreken en 
schrijven, maar zakelijk Turks is toch andere 
koek. In de cursus voor gevorderden kunnen 
ze deze kennis bijspijkeren.”
Behalve het ‘Business Turks’ wordt er ook een 
beginnerscursus verzorgd, waarin de taal en 

cultuur van het land centraal staan. Beide pro-
gramma’s staan open voor iedereen, en omdat 
het gaat om een pilot, zijn de kosten lager dan 
normaal: 50 euro per cursus. Bij grote belang-
stelling overweegt het TTC om later dit jaar 
meerdere programma’s aan te bieden.
Volgens Marjon Menten, coördinator van het 
TTC, is het normaal dat een taalcursus op 
verzoek tot stand komt. “Anderhalf jaar gele-
den zijn we bijvoorbeeld gestart met Rus-
sisch, en dat is ook niet echt een gangbare 
taal.” LJ 

ACHTERAF
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4vragen	aan
Kinderen maken kennis met wetenschap
‘De	wetenschap	is	vragen	stellen	waar	antwoorden	op	worden	gezocht’,	zei	rector	magni-
ficus	Henk	Schmidt	bij	de	lancering	van	het	Wetenschapsknooppunt	Erasmus	Universiteit	
Rotterdam.

Op maandag 1 maart ging dit project feestelijk 
van start in de openbare basisschool Pluspunt 
in Rotterdam. Het knooppunt is bedoeld om 
talentontwikkeling van kinderen aan te moedi-
gen en ze op jonge leeftijd kennis te laten maken 
met wetenschap. De Erasmus Universiteit werkt 
hierin samen met de Hogeschool Rotterdam, het 
Natuur Historisch Museum en twintig basis-
scholen in de regio. 
Universitair docente Ontwikkelingspsychologie 
Jacqueline Schenk gaf ‘s middags een minicollege 
aan een plusklas en een Leonardo-afdeling van 
de basisschool – hierin zitten leerlingen die meer 
leerstof aankunnen. 
Alle leerlingen zetten hun ‘ErasMuts’ op voordat 
het college van start ging. En het leek wat met 
ze te doen: want zij stelden regelmatig pittige 
vragen aan Schenk. Met een filmpje, enkele op-
drachten en verschillende testjes in haar college, 

werd voor de kinderen duidelijk hoe menselijk 
gedrag werkt.
Het Wetenschapsknooppunt maakt deel uit van 
het landelijke Orion programma, dat de totstand-
koming van regionale Wetenschapsknooppunten 
stimuleert. Binnen de knooppunten worden 
lesprogramma’s en activiteiten ontwikkeld. 
Ook studenten van de EUR en de pabo, aio’s, 
wetenschappelijk medewerkers en leerkrachten 
doen mee. Zo kunnen de studenten bijvoorbeeld 
ervaring opdoen in lesgeven en een bijdrage leve-
ren aan het ontwikkelen van nieuwe onderwijs-
programma’s voor hoogbegaafden. Leerkrachten 
kunnen op hun beurt makkelijker wetenschappe-
lijke informatie invoeren in het curriculum van de 
klas. Per regio heeft het ministerie van Onderwijs 
een bedrag van maximaal 200.000 euro voor drie 
jaar aan stimuleringspremie beschikbaargesteld. 
MW (foto: RvdH)

TALENT OP DE EUR

Arjo Klamer, hoogleraar Culturele 
economie, is ook decaan van parti-
culiere universiteit Academia Vitae 
die recent failliet ging. Het eerste 
jaar meldden zeven studenten zich 
aan bij de universiteit ‘voor en van 
het leven’, het afgelopen jaar nog 
maar twee.

Waaraan lag het tekort aan aan-
meldingen?
“Het grootste probleem was het geld; Ne-
derlanders geven niet snel 9000 euro per jaar 
uit aan een opleiding. Wij hoopten dat de 
kwaliteit van de academie zich kon bewijzen 
door de jaren heen, maar helaas hebben we 
daar de tijd niet voor gekregen.”

Had u het faillissement verwacht?
“Vorig jaar rond deze tijd wist ik al dat 
het moeilijk ging worden. We hebben met 
veel kunst- en vliegwerk de zaak nog een 
jaar draaiende kunnen houden. Er was nog 
even sprake van samenwerking met Saxion 
Hogeschool en met de Twentse School of 
Management; helaas ging dat niet door. 
Toen liep de tijd af en moesten de rekeningen 
worden betaald, met geld dat er niet was.”

Heeft u nieuwe initiatieven in de 
planning?
“Er is veel tijd en energie in Academia Vitae 
gestoken, en ik vind het dan ook moeilijk 
om het te laten gaan. De vraag is; hoe kun 
je dat ergens anders in gaan passen? Op het 
moment ben ik aan het onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om Academia Vitae bin-
nen de context van de EUR te realiseren.”

Hebben afgestudeerden aan Aca-
demia Vitae nog wel iets aan hun 
diploma?
“Een opleiding aan Academia Vitae geeft 
aan dat je breed geïnteresseerd bent en 
bereid bent na te denken. Allerlei bedrijven 
die hebben samengewerkt met de academie 
hebben in het verleden aangegeven dat ze 
zeer tevreden klanten zijn. Dit soort bedrij-
ven vinden het belangrijk om te investeren in 
leiderschap, en juist de daarvoor benodigde 
tools boden wij aan bij de academie.” CL

Maarten Molenbeek

Maarten Molenbeek (25) verkeert net zo makkelijk met 
sympathisanten van Trotser Rita Verdonk, als met het 
Haagse journaille in Nieuwspoort. Nu werkt hij dagelijks als junior-voorlichter 
voor lokale grootheden als burgemeester Aboutaleb en zijn wethouders op het 
Rotterdamse stadhuis. Hij studeerde in september 2008 af in Media & Journalis-
tiek met zijn masterscriptie over spindoctoring; het positioneren van politici in 
de media door hun persoonlijke voorlichter (spindoctor). Maar hij was er nog niet 
klaar mee. Met EUR-docent Chris Aalberts schreef hij het boek ‘U draait en u bent 
niet eerlijk, spindoctoring in politiek Den Haag’. Kay van der Linde – ooit persoonlijk 
campaigner voor Verdonk toen ze nog VVD’er was – roemt het boek als ‘het eerste 
serieuze boek over spindoctoring in Nederland’. Hij treedt nu in de publiciteit als 
auteur. In die hoedanigheid geeft hij workshops, treedt hij op in Carré, én presen-
teert hij zijn boek aan Jack de Vries in Nieuwspoort. Want een goede spindoctor 
blijft uit de spotlights met zijn stoere verhalen. WG

‘U draait en u bent niet eerlijk’, Maarten Molenbeek, Chris Aalberts, Sdu Uitgevers
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RET wil namen ov-haltes niet wijzigen
Het	Erasmus	MC	en	de	Erasmus	Universiteit	zien	
graag	hun	naam	prijken	op	metrostation	Dijk-
zigt	en	de	tramhalte	Woudestein.	De	RET	weigert	
dit,	omdat	een	naamsverandering	te	ingrijpend	
en	kostbaar	zou	zijn.

Oud-rector magnificus Steven Lamberts, momenteel 
directeur internationalisering bij het Erasmus MC, 
pleitte voor de naamsverandering van het metro-
station toen het medisch centrum begin dit jaar de 
Publieksprijs van Rotterdam won. Het academisch 
ziekenhuis kreeg de prijs, omdat het in een paar jaar 
tijd is uitgegroeid tot het merk ‘Erasmus MC’, dat een 
positieve bijdrage levert aan Rotterdam. “Voor mij 
zou deze erkenning van de stad compleet zijn als het 
dichtstbijzijnde metrostation Erasmus MC zou heten”, 
aldus Lamberts.
Eigenlijk vindt Lamberts dat metrostation Kralingse 
Zoom ook beter de naam van de universiteit kan krij-
gen. “Symbolisch zou het mooi zijn als het Erasmus 
MC en de universiteit duidelijk via dezelfde metrolijn 
met elkaar zijn verbonden”, filosofeert hij. Ton van der 

Pijl, directeur van de Algemene Bestuursdienst van de 
EUR droomt ook van metrostation Erasmus Univer-
siteit, maar richt zich liever op de halte Woudestein 
van tramlijn 21. “Het overgrote deel van de reizigers 
dat hier uitstapt, is student. Daarom zou het logischer 
zijn als de halte Erasmus Universiteit zou heten”, legt 
Van der Pijl uit. “Vooral voor de vele buitenlandse 
studenten zou dit veel verduidelijken.” Hij kreeg van 
de Rotterdamse vervoersorganisatie RET echter nul 
op het rekest. 
Herkenbaarheid is voor de RET een zwaarwegende 
reden om niet in te gaan op de wens van de universiteit 
en het Erasmus MC. “Bij reizigers kan een wijziging 
tot verwarring leiden. Bovendien kost het doorvoeren 
van een naamswijziging ontzettend veel tijd en geld”, 
legt Frouke Albers, directiewoordvoerder van de RET 
uit. “Met bewegwijzering proberen we reizigers zo 
goed mogelijk te informeren waar het ziekenhuis of 
de universiteit zijn.” Overigens heet de eindhalte van 
tram 7 ‘Erasmus Universiteit’ en de tramhalte van lijn 
8 aan de Westzeedijk ‘Euromast/Erasmus MC’. 
LJ (foto: RvdH)

CAMPUS	

DIT WAS HET NIEUWS OP EM ONLINE WWW.ERASMUSMAGAZINE.NL

Erasmusbeurs	moge-
lijk	omlaag
Wie het komend 
academisch jaar in 

het buitenland gaat stude-
ren, hoeft niet te rekenen op 
een Erasmusbeurs van 250 
euro per maand.

Collega’s	belangrijkst
Niet een goed sala-
ris, maar leuke col-
lega’s en een fijne 

werksfeer zijn voor studen-
ten van nu belangrijk in hun 
eerste baan.

Biertje	duurder
Een biertje in het 
café werd de af-
gelopen negen 

jaar anderhalf keer zo duur.

Alle	scripties	online
Student Elazar 
Evers begint een si-
te waarop iedereen 

zijn scriptie kan publiceren: 
www.allescripties.nl.

Loopbaancoach	Bud	
Bickes
‘Hoe geef ik in een 
sollicitatie een posi-

tieve draai aan mijn onafge-
maakte studie?’ Lees het ad-
vies op EM.Online.

LIEFDADIGHEID

Wat gebeurt 
er met mijn 
donatie?
Wat	is	de	missie	van	een	goede	
doelenorganisatie,	en	in	hoever-
re	lukt	het	haar	om	die	te	berei-
ken?	Dit	gaat	het	Erasmus	Cen-
tre	for	Strategic	Philantropy	
(ECSP)	onderzoeken	bij	vijfhon-
derd	goede	doelen	in	de	gezond-
heidszorg.	

De uitkomsten van het on-
derzoek zijn aan de ene kant 
belangrijk voor de goede 
doelenorganisaties zelf, want zij 
worden gedwongen om goed 
na te denken over hun missie en 
hoe ze daar naartoe willen wer-
ken. Aan de andere kant krijgen 
donateurs inzicht in hoeverre 
de organisaties in staat zijn hun 
doelen te verwezenlijken. Met 
andere woorden: hoe goed hun 
geld wordt besteed. Door de im-
pact van goede doelen in kaart te 
brengen, hoopt de ECSP de hele 
sector te verbeteren. 
De onderzoeksgegevens worden 
verzameld via vragenlijsten die 
door de goede doelen worden 
ingevuld. De EUR-onderzoekers 
hebben een selectie gemaakt uit 
de bestaande database van het 
Centraal Informatiepunt Goede 
Doelen, waarin gegevens van 
vierduizend goede doelen zijn 
opgeslagen. In september zullen 
de resultaten naar verwachting 
ook toegankelijk zijn voor de 
donateurs. LJ

VERVOER

procent haalde STIP (Studenten Techniek in Politiek) bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in Delft. Ze heeft daardoor nu geen twee, maar 
drie vertegenwoordigers in de gemeenteraad. STIP maakt zich onder 
meer sterk voor Delft als kennisstad en levert ook al een aantal jaren 
studenten voor het wethouderschap. WG

CIJFER

Metrostation Kralingse Zoom
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Zo’n 8,5 miljoen Toyota’s werden dit jaar terugge-
haald, dinsdag 2 maart in de VS nog eens 
934.000, hoe kan zoiets gebeuren? “Er zijn mijns 
inziens drie manieren waarop je naar het Toyota-ver-
haal kan kijken. Allereerst vanuit een supply chain 
management- kant. Het businessmodel van autofa-
brikanten is zeer complex; je hebt het bedrijf zelf dat 
de auto’s in elkaar zet, de zogeheten OEM’s – de ori-
ginal equipment manufacturers – die op hun beurt 
onderdelen geleverd krijgen van first, second en 
third tier suppliers. Toyota was altijd heel sterk in 
het werken met dit model; het had duurzame relaties 
met vele partijen, gebaseerd op vertrouwen; contac-
ten onderling werden intensief onderhouden. Door 
de forse groei van Toyota, en ook wel onder invloed 
van de economische druk, zijn die banden waar-
schijnlijk losser geworden, waardoor de communi-
catie minder goed verloopt, de information flow veel 
minder consistent is en on time is geworden, en de 
transparantie is verminderd. Die verslechterde com-
municatie-flow leidt er natuurlijk toe dat er fouten 
kunnen insluipen in het productieproces, waar het 
topmanagement minder grip op heeft. Het ziet er-
naar uit dat dit een belangrijke oorzaak is geweest 
van wat er is gebeurd. Hetzelfde is overigens ook 
gebeurd met BP, toen in 2004 in Texas een raffinade-
rij explodeerde en er een lek in een pijpleiding werd 
ontdekt. Ook daar zag je dat, hoewel de leiders een 
prachtige visie hadden, door de grootte en de com-
plexiteit van het bedrijf, er kinken in de informatie-
kabel waren gekomen; dat brengt dus gevaren met 
zich mee.
Ten tweede is er het leiderschaps- en cultuuraspect. 
Toyota is een snel gegroeid bedrijf en hun model 
wordt alom in de eigen branche bewonderd. Psy-
chologische theorieën zeggen dat zulke succesvolle 
situaties leiders blind kunnen maken voor signalen 
uit hun eigen omgeving. Ze raken wat zelfvoldaan 
(kijk eens hoe goed wij bezig zijn), naar binnen ge-
richt en narcistisch. Ik kan me voorstellen dat bin-
nen Toyota ook interne geluiden werden genegeerd 
en gebagatelliseerd. Een van de voorbeelden is dat 

ze blijkbaar in Europa van de zomer één van die au-
totypes hadden teruggeroepen, terwijl dat in de VS 
pas werd gedaan toen het helemaal misging. De 
vraag is natuurlijk waarom; daarop wordt Toyota 
nu bekritiseerd. Ik las in een artikel een reactie van 
Toyota: ‘We didn’t hide the info, but it was not pro-
perly shared.’ Dat zegt voor mij al zoveel. Er werd 
enerzijds onderschat wat er aan de hand was, en an-
derzijds waren er kinken in de kabel als het gaat om 
communicatieaderen in hun supply-chain model.
En dan is er nog het aspect van reputatiemanage-
ment. Die reputatie is afhankelijk van verschillende 
reputatieplatformen, zoals product and services, 
new corporate governance, social responsiblity, et 
cetera. Product and services is daarvan wel een heel 
erg belangrijke; als daar iets misgaat, raakt dat de 
essentie van het bestaan van een bedrijf.”

Maar goed, er waren dit jaar al achttien recalls in 
de auto-industrie door dertien fabrikanten. 
Citroën deed dat zelfs al vier keer. “Inderdaad kun 
je je afvragen waarom er zoveel ophef is bij Toyota 
en bijvoorbeeld niet bij Daihatsu en Suzuki, die ook 
auto’s hebben moeten terugroepen. Dat komt omdat 
Toyota een grote speler is, vooral in Amerika, waar 
ze altijd de ambitie hebben gehad om minstens even 
groot en beter te worden dan General Motors. Dat 
hebben ze ongelofelijk goed gedaan. Ze hebben er 
een heel groot marktaandeel en een enorme visibili-
ty. Daarom worden ze eruit gepikt – dat zie je ook 
bij Shell en BP – omdat zij de makkelijkste target 
zijn.”

Is de ophef rond Toyota niet ook politiek gevoed? 
Het gaat slecht met de Amerikaanse auto-indu-
strie, Toyota is een grote concurrent uit Japan…
“Bij mondiale bedrijven als Toyota zijn er altijd soci-
aal-politieke kwesties gelieerd aan hun bedrijfsvoe-
ring. De autobranche is belangrijk voor de Ameri-
kaanse economie, dus natuurlijk is het politiek ge-
voed. Er wordt in dit kader van alles gesuggereerd, 
maar dat is een grijs gebied, waarvan het altijd 

moeilijk is te weten welke soort lobby en invloeden 
er spelen.”

Dus de media-aandacht is vooral zo enorm omdat 
Toyota een grote speler is? “Niet alleen. Want als 
er zoiets gebeurt als bij Toyota, beoordelen mensen 
dit op basis van drie factoren: allereerst de ernst van 
het probleem. Nou die is in dit geval tamelijk ern-
stig, volgens The Wall Street Journal van 27 februa-
ri zijn in de VS 34 mensen omgekomen bij ongeval-
len die te maken kunnen hebben met mankementen 
aan de auto. Ten tweede is het van belang of de oor-
zaak intern of extern lag, en of er dan structureel iets 
mis is bij een bedrijf. Zo had de farmaceut Johnson 
& Johnson in 1981 een groot probleem met Tylenol 
hoofdpijntabletten. Het ging om een medewerker die 
opzettelijk knoeide tijdens de productie; je zou kun-
nen zeggen dat de oorzaak intern lag, maar dat er 
niet echt structureel iets mis was in de bedrijfsvoe-
ring, maar vooral met één bepaalde medewerker. 
Het bedrijf kwam er genadig vanaf, overigens mede 
dankzij de proactieve strategie die het bedrijf na het 
probleem volgde. Ten derde is van belang of het in-
tentioneel was of niet. In het geval van Toyota mag 
je aannemen van niet, al kun je je afvragen of ze niet 
intentioneel eerder hadden moeten ingrijpen.” 

Maar er is dus wel structureel iets mis? “We zitten 
tegenwoordig echt in een tijd waarin met kromge-
trokken businessmodellen afgerekend lijkt te wor-
den. We hebben dat gezien met de financiële crisis, 
vijftien jaar geleden met Shell, en in Nederland met 
ABN AMRO. Hoe gebeurt dat? Met kromgetrokken 
businessmodellen lijkt vaak alleen maar afgerekend 
te kunnen worden wanneer ze eerst keihard onder-
uitgaan – zo werkt het nu eenmaal. Dat is voor zo’n 
bedrijf misschien vervelend, maar je kan zeggen dat 
het vanuit ethisch en moreel perspectief goed is dat 
deze dingen gebeuren. Het is alleen zo dat we vaak 
pas in dit soort situaties ineens de urgentie voelen 
dat er iets moet gebeuren, en dat we op sociaal, poli-
tiek of financieel niveau met zijn allen de handen in-
eenslaan om een gezonder systeem neer te zetten. 
Het belang voor organisaties en vooral topbestuur-
ders om meer aan zelfreflectie te doen, is iets waar 
de managementliteratuur tegenwoordig ook steeds 
meer aandacht aan besteedt. Het lijkt zo simpel, 
maar dat is helemaal nog niet zo gemakkelijk, voor-
al niet voor topmanagers met grote ego’s. We zitten 
nu middenin een zogenaamde ‘sorry-cultuur’; ieder-
een vindt het zo belangrijk dat bankiers en CEO’s 
sorry zeggen. Ik vind dat vreselijk; prima als een 
CEO sorry zegt, maar dit moet wel authentiek zijn. 
Ik zie liever dat dit zo snel mogelijk overgaat in een 
serieuze cultuur van proactieve zelfreflectie waarbij 

Afrekenen met kromgetrokken 
businessmodellen
Het jaar is net twee maanden oud, maar de stroom terugroep-
acties van autofabrikanten is al niet meer op twee handen te 
tellen. Vooral de perikelen rond het gaspedaal van de Toyota Prius 
worden breed uitgemeten in de media. Is dat puur te wijten aan 
falen van het bedrijf? Wij vroegen het dr. Mignon van Halderen, 
universitair docent Corporate Communication and Reputation 
Management aan de EUR.        tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik
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MIGNON	D.	VAN	
HALDEREN	(mei, 1978) is 
universitair docent ‘Corpo-
rate Communication and 
Reputation Management’ 
bij de Rotterdam School of 
Management, Erasmus 
University. Zij houdt zich 
onder meer bezig met on-
derzoek naar de corporate 
communicatie van bedrij-
ven in de olie- en gas-
industrie, corporate bran-
ding en perceptiemanage-
ment. Begin 2008 promo-
veerde ze op haar proef-
schrift Organizational 
identity expressiveness and 
perception management.

topleiders meer openstaan voor signalen van buiten-
af en hier proactief iets mee doen om op die manier 
grote crises, zoals bij Toyota, voor te zijn. Dat is een 
kwestie van persoonlijkheid, de ene bestuurder kan 
dit beter dan de andere, maar een managementstijl 
kan ook op universiteiten en business schools al 
worden aangeleerd. Verder moeten bestuurders na-
tuurlijk ook de ruimte krijgen om te reflecteren, zo-
wel op juridisch, financieel en communicatief ge-
bied. Dat is vaak lastig, het is een spanningsveld 
waar bestuurders mee te kampen hebben.” 

Hoe zit het met de langetermijnschade van te-
rugroepacties? Vorig jaar nam Philips nog zeven 
miljoen Senseo-apparaten terug, ooit waren er 
ondeugdelijke Nokia-batterijen, was er Sterren-
mix-thee waarvan mensen ziek werden. Ik heb 
niet de indruk dat de sales daar nog onder leiden.  
“De intensiteit van het langetermijneffect is vooral 
gerelateerd aan de intensiteit van een crisis. Zo 
moest het bedrijf Merck vijf jaar geleden het medi-
cijn Vioxx terughalen, waardoor het aandeel van 45 

naar 33 dollar zakte – een substantieel effect, al 
weet ik niet hoe lang dat aanhield. Het bedrijf Tops 
moest ooit zoveel bevroren hamburgers terughalen 
dat het failliet ging. Maar ik ken geen theorie die 
kan voorspellen hoe groot de kans is dat een bedrijf 
bij een recall failliet gaat. Reputatieschade is er bij-
na altijd, maar je ziet bijvoorbeeld aan Ahold – dat 
een enorme crisis doormaakte – dat die een paar 
jaar later er zo goed als bovenop is.”

Wat moet Toyota nu doen?  “Eerst volledig door 
het stof gaan en overal aan meewerken. Vervolgens 
keihard werken om het kwaliteits- en safetysysteem 
weer op orde te krijgen. Op een niveau waarvan – 
en dat is belangrijk – vooral geloofwaardige partij-
en, zoals kwaliteitskeurders, over een paar jaar zul-
len zeggen dat het kwaliteitssysteem van Toyota 
nog beter is geworden dan vóór de terugroepacties. 
Zorgen dat je daarbij met externe verificatiepartij-
en samenwerkt, is erg belangrijk: zij kunnen je de 
nodige geloofwaardigheid teruggeven.”

Maar lopen de verkopen eerst terug?   “Ja. Vol-
gens de Volkskrant verkocht Toyota door de publici-
teit rondom de terugroepacties in januari 16 procent 
minder auto’s dan het jaar ervoor. Als ik zelf nu een 
auto zou kopen, zegt mijn intuïtie ook: ‘even geen 
Prius voor mij’. De vraag is hoelang dat zo blijft, en 
dat is dus een kwestie van wat Toyota aan crisisma-
nagement gaat doen, hoe ze het vertrouwen gaat te-
rugwinnen, of ze een rationeel en geloofwaardig ver-
haal naar buiten brengt voor de toekomst.”

General Motors moest 2 maart in de VS ook 1,3 
miljoen Pontiacs en Chevrolets terugroepen. Een 
dag later was Kia aan de beurt met zijn model de 
Venga. Halen mensen niet gewoon hun schouders 
er voor op?   “Natuurlijk is alles transparanter ge-
worden, en zitten de media overal bovenop. Maar 
mensen nemen dat ook met een korreltje zout. Dat 
neemt echter niet weg dat bij een ernstig incident 
consumenten zichzelf in bescherming nemen en hun 
koopgedrag aanpassen.” 

DE	KWESTIE	
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(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Ingezon-
den stukken dienen te 
worden ingestuurd 
met vermelding van 
naam, adres en tele-
foonnummer of e-
mailadres. De redactie 
behoudt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar opi-
nie@em.eur.nl 

“Ik lunch vaak in de mensa in het 
L-gebouw, meestal met een broodje en 
een kop soep. Zelf thuis boterhammen 
smeren schiet er vaak bij in, en dan 
biedt het assortiment van de mensa 
genoeg keuze. Ik heb de indruk dat het 
aanbod en de kwaliteit de laatste jaren 
echt zijn verbeterd. Wat ik helemaal ge-
weldig vind, is de koffiecorner. Lekkere 
belegde broodjes en prima koffie. De 
dames achter de kassa zijn ook nog 
eens heel vriendelijk, net als de meeste 
caissières in de mensa trouwens.
Het warme eten in de mensa durf 
ik minder goed aan. Vorig jaar gaf ik 
avondcolleges en toen wonnen de 
boterhammen het vaak van een ‘echte’ 
maaltijd. Sommige maaltijden zien er 
echter zeker niet slecht uit. Enige echte 
minpunt vind ik dat bepaalde produc-
ten, zoals fruit, erg duur zijn. Ook heb ik 
de indruk dat er veel prijsverhogingen 
zijn; bij de koffiecorner nog meer dan 
in de mensa. Ik kan dat als medewerker 
wel betalen. Maar als je ervan uitgaat 
dat studenten goed en goedkoop moe-
ten kunnen eten op de universiteit is 
dit natuurlijk geen goede zaak.”

Een	Rotterdamse	sterrenkok	heeft	in	de	mensa	verschillende	gerechten	geproefd	en	was	
keihard	in	zijn	oordeel:	‘smakeloos,	zonder	liefde,	koud	en	te	zout...’	Terecht	dat	hij	zo	
oordeelt?	Of	mag	je	niet	meer	verwachten	voor	die	paar	euro	en	ben	je	juist	blij	met	de	warme	
happen	die	Avenance	ons	voorschotelt?	Of	kijk	je	verlangend	uit	naar	een	nieuwe	cateraar	
die	komend	jaar	wellicht	zal	neerstrijken	op	de	campus?

Elaine Mak
 universitair hoofddocent 
Erasmus School of Law

HET EM PANEL 
bestaat uit medewer-
kers, onderzoekers en 
studenten van de EUR 
die reageren op een ac-
tuele ontwikkeling op 
de EUR, in het hoger 
onderwijs, onderzoek 
of studentenzaken. Een 
aantal reacties ver-
schijnt in de papieren 
EM, de overige reacties 
zijn te lezen op www.
erasmusmagazine.nl.
Ook deelnemen? 
redactie@em.eur.nl
(fotografie: RvdH)

‘Mensa? Ik neem liever mijn eigen bammetjes mee’

Gokhan Ozveren
student rechten
“Persoonlijk zie ik deze stelling 
als een uitgelezen kans om de 
medewerkers van de verschillende 
mensa’s op campus Woudestein 
op een voetstuk te zetten. Het feit 
dat een Rotterdamse sterrenkok 
het eten op de campus omschrijft 
als ‘smakeloos, zonder liefde, koud 
en te zout’ doet niets af aan het 
feit dat de medewerkers van de 
verschillende mensa’s dag-in-dag- 
uit klaar staan om de studenten en 
medewerkers te voorzien van een 
lekkere hap voor een betaalbare 
prijs. Met alle respect, voor zulke 
prijzen mag je niet verwachten 
dat je hetzelfde voorgeschoteld 
krijgt als bij Van der Valk. Uiteraard, 
smaken verschillen, het is maar 
wat je gewend bent. Maar de wijze 
waarop deze sterrenkok het eten 
omschrijft, getuigt van geen enkele 
waardering. Wij zouden juist zeer 
blij moeten zijn met het feit dat de 
medewerkers van Avenance ons 
iedere ochtend, middag en avond 
weer verrassen met hun uitgebreide 
menukaart, die ook nog eens een 
goede prijs kwaliteit verhouding 
heeft. 
Tot slot wil ik hieraan toevoegen, 
dat als je het niet met mij eens bent 
je nog altijd je eigen boterham met 
kaas kunt meenemen!”

“Ik ben niet erg te spreken over de 
mensa’s op onze campus. Ten eerste 
vind ik de kwaliteit van het eten 
niet best. Bovendien zijn de prijzen 
relatief hoog. Kortom, de prijs-
kwaliteitverhouding vind ik slecht. 
Verder vind ik de inrichting van de 
mensa’s ook niet goed. Dat zou 
allemaal niet zo erg zijn als er al-
ternatieven waren op, of dichtbij de 
campus. Nu vallen alle mensa’s op 
onze campus echter onder hetzelfde 
bedrijf. Dat bedrijf heeft een duide-
lijke monopoliepositie, waardoor de 
mensa’s nauwelijks prikkels hebben 
om de prijs-kwaliteitverhouding op 
peil te brengen. Ik ben er voor om 
de mensa’s aan verschillende bedrij-
ven uit te besteden die onderling 
kunnen concurreren.”

Kirsten Rohde
universitair docent Erasmus 
School of Economics
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Luit Kloosterman
universitair docent Erasmus 
School of Economics

“Een warme maaltijd heb ik wel 
eens geprobeerd. Jaren geleden. 
Aanschuiven in een rij wachtenden, 
bij het opscheppen geen vragen 
stellen. Daarna proberen zo snel 
mogelijk langs de kassa proberen 
te komen. Helaas, bij je tafeltje aan-
gekomen, bleek de ‘warme’ maal-
tijd danig afgekoeld. Maagvulling 
prevaleerde boven al het andere. 
Ik besef terdege dat de mensa niet 
vergeleken moet worden met een 
redelijk tot goed restaurant. Maar 
vergelijken met andere bedrijfsres-
taurants lijkt me toegestaan. In de 
restaurants van ‘echte’ bedrijven is 
de keuze veel gevarieerder, minder 
vet, minder gefrituurd, en is de 
maaltijd zelf bereid. 
Een paar jaar geleden was ik 
een dag op de universiteit van 
Nijmegen. Met bewondering zag 
ik daar dat iedereen kon kiezen 
uit vijf verschillende maaltijden: 
oriëntaals, Frans, Italiaans, en twee 
vegetarische maaltijden. Veel keuze 
dus, en een prettige en vriendelijke 
bediening. Nieuwsgierig naar de 
smaak vertrok ik naar mijn tafeltje. 
In mijn herinnering was het ‘waar 
voor m’n geld’. Dat gevoel is mij 
nooit overkomen in ‘onze’ mensa. 
Het doet me meer denken aan de 
WEEVA in Groningen waar ik tijdens 
de studie wel eens at. Op de vraag: 
‘Ober wat betekent WEEVA?’, kwam 
steevast het antwoord: ‘Wij Eten En 
Vreten Alles’.”

Niets moeilijkers dan gedragsverandering. 
Voor rokers geldt dat hoe indrukwekkender de 
bijwerkingen van het roken ervaren worden, 
hoe groter de kans dat ze stoppen. Na een hart-
aanval stoppen de meesten, bij longkanker al 
minder en bij longemfyseem gaan patiënten 
liever zuurstof gebruiken dan te stoppen met 
datgene wat hen de zuurstof ontneemt. Logica 
is voor losers en struisvogels zijn we allemaal. 
Toen ik op de afdeling cardiologie werkte, mar-
cheerde de cardioloog ‘s ochtends systematisch 
langs de verse hartaanvallen die de afgelopen 
nacht binnengereden waren, minzaam met zijn 
hoofd schuddend en mompelend ‘stoppen met 
roken!’ “Maar ik rook niet!”, was de onverwach-
te repliek van één van de patiënten. De cardi-
oloog was even van zijn stuk gebracht, maar 
hernam zich origineel: “Dan moet u stoppen 
met chips eten”. Nu schrok ik zelf ook. Waande 
ik mij als niet-roker immuun voor een hartaan-
val, nu viel ik als chipsliefhebber ook plotseling 
in de risicogroep. Het is weliswaar niet zo dat 
ik dagelijks alle smaken superchips probeer, 
maar een bugel, wokkel of dorito op z’n tijd 
hoort toch bij het levensgeluk. Toch heeft de 
cardioloog gelijk, ook al is het waarschijnlijk 
niet de cholesterol, maar meer het zout in de 
chips. Zout is namelijk een sluipmoordenaar. 
Zout, oftewel natrium, wordt als smaakmaker 
massaal aan de meest uiteenlopende produc-
ten toegevoegd. Hoewel het advies is om per 
dag niet meer dan 3.7 tot 5.8 gram zout te eten, 

is het gemiddelde in een Westers dieet 10.4 
gram voor mannen en 7.3 gram voor vrouwen. 
Evolutionair niet handig, want ons lichaam is 
ontworpen om zout krampachtig aan boord te 
houden. Vroeger op de pampa’s kon het name-
lijk wel even duren voordat er weer een sappige 
mammoet voor de barbecue langskwam. In de 
tussentijd zat er niets anders op dan bessen, 
bramen en frambozen. Daar zit dan weer veel 
kalium in, wat juist wel weer goed is. In de loop 
van de evolutie is de balans tussen natrium en 
kalium in het dieet dramatisch verschoven van 
natriumarm en kaliumrijk naar natriumrijk en 
kaliumarm. Met desastreuze gevolgen. Want 
in een recente studie heeft een aantal onder-
zoekers berekend wat de overlevingswinst is 
als we 3 gram zout per dag minder gaan eten 
(New England Journal of Medicine, 18 februari 
2010). In de Verenigde Staten zou dit het aantal 
hartziekten en beroertes met respectievelijk 
80.000 en 50.000 verlagen. Dit zijn dezelfde 
voordelen die bereikt worden met stoppen 
met roken, afvallen of het cholesterolgehalte 
verlagen. Het goede nieuws: je smaakrecepto-
ren schijnen te wennen aan minder zout. Nu 
ik nog. 

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het 
Erasmus MC

Sluipmoordenaar Zout

	VAN	DER	SCHOT	
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FRED MUSTERT (1964) 
begon zijn culinaire carrière als 
kok bij restaurant Zwethheul in 
Schipluiden. Daarna was hij lange 
tijd patron-cuisinier van 
restaurant La Vilette, waar hij een 
Michelinster verwierf. Zijn nieuwe 
restaurant op de Honingerdijk, 
genaamd Fred, opende in juni 
2008 en kreeg afgelopen 
november ook een Michelinster.



N
ieuwsgierig rondkijkend loopt Fred 
Mustert kantine de Caroussel in. Zijn 
witte koksjas piept onder zijn dikke 
winterjas uit. Met een dienblad in zijn 
handen bekijkt hij het assortiment in 

de verschillende koelingen. Samen sluiten we aan in 
de rij voor warm eten, deze maandagmiddag om 
half vijf. We laden twee dienbladen vol met vier ver-
schillende warme maaltijden en twee kopjes soep. 
Omdat er maar één kassa open is, duurt het even 
voor we aan de beurt zijn. Kosten: 20,48 euro. Tijd 
om te gaan proeven.
Met een enigszins beteuterd gezicht kijkt hij naar 
het voedsel dat voor hem op tafel staat. “Het ziet er 
allemaal niet erg smakelijk uit. Het eerste woord dat 
in me opkomt is: triest”, zegt hij al zuchtend. Snel 
gaat hij proeven, voordat alles koud is. Maar de eer-
ste soep die hij proeft, de kippensoep à 53 cent, is al 
bijna helemaal koud. Hij laat het bij twee hapjes. Er 
zit geen kip in, de vermicelli is te gaar, er zit geen 
garnituur in en het komt overduidelijk uit een pakje, 
aldus de chef-kok. “Zonde, want een soepkip hoeft 
niet de hoofdprijs te kosten. Waarom zou je het niet 
zelf maken? Ik besef dat dit kopje soep weinig kost, 
maar als het niet lekker is, is dat het geld niet waard 
en alsnog duur.” 
De goulashsoep van Unox smaakt beter, maar de 
prijs van 1,25 euro vindt hij aan de hoge kant. “Ik 
snap niet wat Unox hier doet. Waarom maken ze 
niet zelf een goede soep? Ik vermoed dat hier een uit-
gebreide keuken aanwezig is. Nu laten ze kant-en-
klare soep aanleveren. Bizar.”             >>
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Dagelijks eten duizenden studenten en medewerkers in een van de 
mensa’s op deze universiteit. Al voor minder dan vier euro kun je er 
warm eten. Maar er wordt nogal wat geklaagd: over de kwaliteit van 
het eten en over de lange rijen. Tijd voor het oordeel van een kenner. 
Rotterdamse topkok Fred Mustert, in het bezit van een Michelinster 
voor zijn restaurant Fred, proeft en geeft zijn mening. Cateraar 
Avenance reageert.  tekst Marjolein Marchal fotografie Michel de Groot en Ronald van den Heerik

Mensa 
verdient geen ster

handig	
Alex Verhoeff (26), zesdejaarsstudent Nederlands Recht en student-assistent bij Europees Recht

Wat eet je? Twee maïsboterhammen met biogrillworst, ciabatta met pepercervelaat, melk: 3,95 euro. 
Hoe smaakt het?  “Lekker en de prijs is oké.”
Hoe vaak eet je hier? “Drie keer per week, zowel ’s middags als ’s avonds.”
Wat vind je ervan? “Het avondeten is erg verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Toen waren de groenten 
papperig en smaakte het nergens naar. Ik eet hier ’s middags meestal brood en ’s avonds aardappelen 
met groenten en vlees. Dat is best lekker, tenzij je het laatste stukje rundvlees hebt dat in de bak ligt, 
want dat vlees is altijd taai. De avondporties zijn te klein voor mij. Ik moet helaas altijd wat extra kopen, 
zoals een kop soep met brood. Ik geef meer geld uit dan ik zou willen, maar het is wel handig om hier na 
je avondcolleges of werk te eten. Dat doe ik al zes jaar.” MZ
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Zuur	gezicht		De Thaise viscurry is de 
‘luxe maaltijd’ van vandaag (5,82 euro). De smaak 
klopt en is Thais, maar Mustert proeft smaakver-
sterkers en vermoedt dat dit ook grotendeels uit een 
pakje komt. “De vis is onherkenbaar helaas, maar 
er zitten wel behoorlijk wat groenten in. Wat me 
stoort is de rijst: de kwaliteit van de rijst is niet best 
en hij is helemaal uitgedroogd. De duurste rijst die 
wij inkopen in mijn restaurant kost 3,95 euro per 
kilo, en dat is de top van de wereld. Hier hoeft het 
niet top te zijn, maar wel gewoon goed. Dit bord 
eten vind ik toch echt niet goed.”
Bij het proeven van de botervis met dillesaus, gefri-
tuurde aardappelballetjes en blokjes wortel en erw-
ten trekt Mustert een zuur gezicht. “Deze vis is 
gortdroog, terwijl hij van zichzelf erg vet is. Dit kun 
je niet van tevoren bereiden en gaar klaarzetten, 
daarvoor is een vis als kabeljauw of schol beter ge-
schikt – en die zijn beide nog goedkoper ook. Deze 
dillesaus komt uit een pakje en de groenten komen 
zo uit het water. Er zit geen ziel in dit gerecht.”
Het pastagerecht is ‘vlindertjes in Marco Polosaus’. 
De pasta is te gaar, de saus heeft weinig smaak en 
het ziet er niet aanlokkelijk uit, vindt de topkok. Het 
enige dat het wat smaak geeft, is de jongbelegen 
kaas die er overheen zit. “Ik snap werkelijk niet hoe 
de mensen hier denken”, zegt hij op rustige toon. 
“Als je een pastagerecht op het menu zet, kook de 
pasta dan net gaar en maak een simpele saus met 
een goede smaak. Dat is geen kwestie van geld, 
want de ingrediënten kosten heel weinig, maar een 
kwestie van een degelijke kok aan het werk hebben.” 
De kippenbout met snijbonen en aardappel laat 
Mustert voor wat het is. “Dat geloof ik wel. Zo te 
zien is hij helemaal uitgedroogd.”

Terug	naar	de	basis		Maar is het ei-
genlijk wel mogelijk om voor zo weinig geld in een 

universiteitskantine een goede maaltijd neer te zet-
ten, met de beperkte financiële middelen die er zijn? 
“Smaakvol en goed uitziend eten hoeft niets méér te 
kosten”, zegt Mustert. “De sleutel is een goede kok 
neerzetten. Als je weet hoeveel de dagelijkse afname 
is, dan kun je gericht koken. Je kunt beter één goede 
kok neerzetten, dan drie mensen die dingen opwar-
men.” 
Hoe het dan wel moet? Het belangrijkste is dat de 
kant-en-klare component de keuken uitgaat, vindt 
hij. De mate waarin gerechten echt worden bereid, 
is nogal beperkt. “Ze moeten terug naar de basis, 
kiezen voor eenvoudige maaltijden en het volledig 
zelf bereiden. Het is voor deze prijzen haalbaar om 
aardig eten neer te zetten, maar daarvoor heb je wel 
personeel nodig met verstand van zaken.” 
Verder merkt hij op dat er vooral wordt gewerkt met 
voorgesneden groenten. Dat vindt Mustert een goe-
de keuze, want de vitaminewaarde blijft dan intact. 
“Maar als ik die verschrompelde snijbonen weer be-
kijk, dan gaat er toch iets mis.”
Naast alle negatieve kritiek, is Mustert wel erg te 
spreken over de prijsstelling. “De grootste kracht 
van deze catering is de betaalbaarheid. Een student 
is waarschijnlijk blij dat hij voor vijf euro warm kan 
eten. En er is een ruim aanbod, met voldoende ver-
schillende gerechten en de mogelijkheid om zelf de 
componenten te kiezen. Dat is zeker een pluspunt. 
Ook is de presentatie van veel producten wel goed, 
in overzichtelijke koelingen. Maar echt waar: als alle 
gerechten goed worden bereid en lekker smaken, 
dan zullen veel meer mensen hier komen eten.”

verbeteringen		Cateraar Avenance heeft 
na de zomervakantie al een flink aantal zaken verbe-
terd, vertellen districtmanager Roel Korsten en chef-
kok Ad van de Graaf. Uit een grootschalige enquête 
onder de kantinebezoekers bleek dat zij het minst 

‘Misschien moeten we toch 
scherper toezien op hoe de recepten 
uitgevoerd worden’

Gezond
Willemijn van der Meij (20), tweedejaars Geneeskunde

Wat eet je? "Een salade, een kaascroissantje en melk: 4,50 euro."
Hoe smaakt het? “De salade is lekker vers, de kaascroissant is heerlijk, en erg populair bij iedereen die 
ik ken, maar het is wel prijzig.”
Hoe vaak eet je hier? “Twee keer per week, waarvan een keer ’s avonds.”
Wat vind je ervan? “Ik woon anderhalf uur reizen hier vandaan, dus is het heel handig dat ik hier tij-
dens mijn lesdagen terechtkan voor een gezonde maaltijd. Nu hoef ik niet ergens een vette hap te ha-
len. Ik vind de prijzen voor het middageten wel aan de hoge kant. Als ik hier ’s avonds eet, kies ik ook 
vaak voor een salade met een croissantje. Maar de warme, gezonde maaltijden vind ik ook lekker. En 
daar betaal je niet veel voor. Ik ben nooit meer dan vijf euro kwijt.” MZ
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tevreden zijn met de prijzen en met de kwaliteit van 
de warme maaltijden. Avenance gooide de werk-
wijze om: dagelijks worden gerechten nu in kleinere 
hoeveelheden bereid, zodat tussen bereiding en 
consumptie zo min mogelijk tijd zit. Voorheen werd 
het een dag van tevoren gekookt, snel gekoeld en de 
volgende dag opgewarmd.
“We koken nu veel meer à la carte”, vertelt chefkok 
Van de Graaf. “Dagelijks bieden we twee grillge-
rechten aan, zodat we het stukje vlees of vis grillen 
waar mensen bij staan. Ook hebben we het afgelo-
pen halfjaar hard gewerkt aan de presentatie. In 
plaats van grote warmhoudbakken, gebruiken we 
nu kleinere pannen. En alle koks hebben een cursus 
gehad over het garen op lagere temperaturen en het 
maken van stoofgerechten, waardoor het eten dat 
we nu serveren smaakvoller is.”
Voor de zomer maakte Avenance zelf dagelijks twee 
soepen, maar die werden erg slecht beoordeeld. Om 
daar snel iets aan te doen, staan er nu soepen van 
Unox. “De basissoep die wij volgens het contract 
voor 53 cent moeten aanbieden, bestaat uit poeder-
bouillon met wat vermicelli en prei, want meer kun-
nen we niet doen voor dat geld”, legt de kok uit. 
Manager Kosten vult aan: “Naast goedkope ge-
rechten die erg basaal zijn, bieden we dus ook meer 
luxe gerechten aan, die wat meer kosten. We denken 
meer servicegericht en spelen waar mogelijk in op 
de wensen van bezoekers.” Zo kun je tijdens lunch-
tijd broodjes laten beleggen terwijl je wacht, of een 
Turkse pizza laten maken. Ook wordt gewerkt aan 
betere communicatie over de producten: overal moe-
ten bordjes met vermelding van de calorische waar-
den en prijzen bij komen.

verbazing		Alle goede intenties ten spijt, 
uit de proefronde van chef-kok Mustert blijkt dat 
de warme maaltijden niet echt smakelijk en vers 
lijken. Hoe kan dat? Bij het horen van Musterts 
ervaringen, kijken zowel Korsten als Van de Graaf 
verbaasd. “Ik kan dit niet verklaren, en krijg het 
idee dat hij net pech heeft gehad – al is dat natuur-

lijk geen excuus”, zegt Van der Graaf. “Dit is flink 
balen. Alles staat op receptuur, de koks weten hoe 
ze alles moeten bereiden, maar misschien moeten 
we dan toch scherper toezien op hoe de recepten 
uitgevoerd worden.” Geen van beide heren waren 
er die dag bij, dus meer kunnen ze niet zeggen. Kor-
sten: “Maar dit houdt ons wel scherp. We moeten 
dus nog harder ons best doen en letten op wat de 
keuken verlaat.”
De afgelopen dertien jaar heeft de huidige cateraar 
alle kantines van de EUR onder zijn hoede. Dat kan 
deze zomer veranderen, nu er een Europese aanbe-
steding is uitgeschreven. Zes cateraars zijn druk be-
zig met het opstellen van een offerte, in de hoop de 
komende vijf jaar op deze universiteit aan de slag te 
mogen. Hoeveel kans Avenance maakt, kan Korsten 
niet inschatten. “We kennen deze locatie, dat is een 
voordeel, maar misschien dat een concurrent wel 
een betere prijsstelling biedt of een beter plan heeft. 
Wij hebben goede ideeën, maar hebben nog veel te 
doen voor de deadline van de offerte op 22 maart.”
Het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) heeft een lijst 
van wensen en eisen opgesteld, voor de toekomstige 
cateraar. Daarin staat dat de wachttijden flink moe-
ten verminderen, dat minimaal 40 procent van het 
assortiment biologisch moet zijn en dat avondeten 
in de Caroussel tot acht uur 's avonds mogelijk 
moet zijn, vertelt Laura Hofstee van het EFB. “We 
willen ook duidelijkere informatie per artikel zien, 
we willen dat de driecomponentenmaaltijd voor 
maximaal 4,50 euro blijft bestaan en we maken 
graag afspraken over zaken als de portiegrootte, de 
houding van het personeel, enzovoorts.” Het be-
langrijkste is om alle afspraken gedetailleerd vast te 
leggen in het contract dat de komende vijf jaar zal 
lopen. Hofstee: “In het huidige contract staan veel 
zaken niet benoemd, waardoor we niemand ergens 
op kunnen afrekenen als bijvoorbeeld de kwaliteit 
tegenvalt. We leggen nu alles vast, zodat we maan-
delijks de prestaties kunnen bespreken.” Halverwe-
ge april zal duidelijk worden of Avenance mag blij-
ven. 

Goed	en	goedkoop
Hans	(70),	bewoner	verzorgingstehuis

Wat eet je? Stamppot boerenkool met vlees, een salade, sinaasappelsap en een sinaasappel: 8,20 euro
Hoe smaakt het? “Erg lekker. Prima aardappels, prima vlees.”
Hoe vaak eet je hier? “Vier keer per week, alleen ’s avonds.”
Wat vind je ervan? “In het verzorgingstehuis waar ik woon stomen ze alles kapot. Hier vind ik het veel 
beter en er is veel keuze. De stamppotten zijn lekker, maar ik ben vooral gek op het Chinees-Indische 
eten. Ik eet hier al tien jaar, met veel plezier. Het personeel ken ik erg goed. Met kerst krijg ik altijd een 
kaartje van ze. De prijs van het eten is goed. Ik kan niets in de buurt vinden waar ze goedkoper eten 
serveren dat net zo goed is als hier.” MZ

‘Smaakvol en goed uitziend eten 
hoeft niets meer te kosten’
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D
onald Loose is katholiek priester (zonder 
parochie, dus geen pastoor) en vooral poli-
tiek filosoof. In Tilburg is hij aangesteld als 
onderzoeker, op campus Woudestein is hij 
hoogleraar voor de Radboudstichting, die bin-

nenkort haar naam verandert in stichting Thomas More. 
Die naamsverandering wordt opgeluisterd met een sym-
posium op de Rotterdamse universiteit over leiderschap en 
vorming. 

Waarom geeft de Radboudstichting, met haar katholieke 
signatuur, het symposium in Rotterdam? Liggen katholieke 
universiteiten als Tilburg of Nijmegen niet meer voor de 
hand?  “Nou, de Radboudleerstoelen, geïnitieerd vanuit de 
Radboudstichting, vind je juist alleen op niet-katholieke 
universiteiten. De stichting wil iets toevoegen op de andere 
universiteiten. Dat is ook het doel van dit symposium. Rot-
terdam heeft een universiteit met een specifieke signatuur 
van management en economie. Met de economische crisis 
en de zorgen over het milieu lijkt men het erover eens dat er 
een nieuw type ondernemer of leider nodig is. Hoogleraar 
Bedrijfskunde Rob van Tulder van de Rotterdam School 
of Management, Erasmus University had het bijvoorbeeld 
over ‘dienend leiderschap’ op de Bilderberg-conferentie, 
waar ik ook bij was. Over lijken gaan past niet meer in deze 
tijd. Een milieubeweging als Greenpeace zal tegenwoordig 
eerder een partner worden van een bedrijf dan een vijand.”

Ik las dat u een college over het gedachtegoed van Erasmus, 
waar erg weinig studenten op afkwamen, veranderde in 
een college over Erasmus èn Machiavelli. En toen liep het 
storm. Blijkbaar voelen studenten nog steeds meer voor 
Machiavelliaanse machtspolitiek dan voor een betrekke-
lijke goedzak als Erasmus. “Machiavelli spreekt zeker aan. 
Maar let op: hij past meer bij de ideaaltypische humanist 
Erasmus dan je zou denken. Toegegeven, het werk Il Princi-
pe is door Machiavelli geschreven in een tijd van crisis. Hij 
vond toen dat er een sterke leider nodig was. Daarbuiten 
heeft hij ook iets anders laten zien. De macht is niet alleen 
van de leider, wist hij. De leider moet er ook voor zorgen 
dat de macht hem gegund wordt. Anders jaagt hij zichzelf, 

en datgene waar hij voor staat, naar de verdoemenis. Het 
gaat om communicatie over en weer tussen partijen; dus 
tussen hem en het volk, tussen baas en medewerkers. De 
bedrijfscultuur van vandaag is dat vergeten en dat is ver-
bijsterend. Aan de andere kant: het volk is wispelturig. Er 
moet wel coaching zijn.”

Het symposium gaat over vier p’s: people, planet, profit 
en ‘pneuma’. Wat betekent dat laatste woord? “De Rot-
terdamse bisschop Ad van Luyn, die ook zal spreken op het 
symposium, wierp dat begrip op. Het staat voor bezieling. 
Het gaat niet meer alleen om techne, de kundigheid, maar 
ook om het hebben van een doel waarop je moreel afgere-
kend kunt worden. Dat je je als wetenschapper niet alleen 
afvraagt hoe je chemisch materiaal vervaardigt, maar ook 
of daar chemische wapens uit kunnen voortkomen. Bezie-
ling gaat ook over het waarom en waartoe een leider iets 
doet. Tegenwoordig kan je niet meer aankomen met mooie 
praatjes. Niets wordt door de mondige burger zo kwalijk 
bevonden als bedrogen te worden.”

Zou er niet, om deze reflectie te bevorderen, op elke faculteit 
een theoloog of filosoof gedetacheerd moeten zijn, bijvoor-
beeld door de faculteit wijsbegeerte gestuurd? “Dat zou 
een mooi idee zijn, maar men loopt er niet echt warm voor. 
Dat zie je ook in de curricula van de bacheloropleidingen, 
die zijn meer dichtgetimmerd en voorgeprogrammeerd dan 
voorheen. Dat leidt tot verkokering en dus tot minder aca-
demisch niveau, denk ik. De Radboudstichting probeert 
daar iets aan toe te voegen. Na je studie kan je met een ex-
tra beurs een jaar filosofie of theologie gaan volgen op een 
katholieke universiteit als Nijmegen, Tilburg of Leuven. 
Dat loopt erg goed. Er ontstond al een levendig netwerk 
tussen de Radboud scholars. Mijn leerstoel wil ook een 
kleine bijdrage leveren in dit verband. Radboudstudenten 
maar ook keuzevakstudenten, kunnen zich bij mij inschrij-
ven.”

Wat heeft het katholicisme met vooruitstrevend manage-
ment te maken? Is dat niet eerder aartsconservatief?
“Er is een sterke roep om accountability tegenwoordig, 

Radboudhoogleraar wil 
universiteit bezielen
Management en economie hebben de wereld ‘ontzield’ en daarom vindt de katholieke Radboud-
hoogleraar Donald Loose (60) zijn plek aan de Erasmus Universiteit bij uitstek belangrijk. Maar meer 
dan bescheiden kan zijn bijdrage niet zijn, vreest hij: 'De curricula zijn dichtgetimmerd.'

tekst Daan Rutten illustratie Bas van der Schot

DONALD LOOSE 
is Radboudhoogleraar 
(dat wordt Thomas More-
hoogleraar) aan de Eras-
mus Universiteit. Hij geeft 
colleges binnen filosofie, 
aan Radboudstudenten, 
minor- en bijvakstuden-
ten. Zijn collegereeks in de 
komende periode gaat 
over de ‘Eroscultuur’ en de 
moderne mens die naar 
‘het Absolute’ op zoek is.
Foto: Ron Zwagemaker
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om betrouwbaarheid en duurzaamheid op de lange 
termijn. Om fiducie dus. Fiducie komt vanuit het La-
tijnse fides dat ‘geloven’ betekent. Daar hoort bij dat 
je open moet staan voor andere, betere inzichten.”

Transparantie, een andere moderne waarde, lijkt 
anders weinig met het rooms-katholieke geloof van 
doen te hebben. “Ha, transparantie is inderdaad 
niet onder alle omstandigheden het hoogste goed 
van de kerk geweest. Maar je zou ook kunnen zeg-
gen dat de doctrine toch altijd voor de waarheid is 
opgekomen, en zichzelf voortdurend laat bevragen 
door de logica en de rationaliteit. Het katholicisme 
heeft in wezen altijd gezegd: kom maar op met je 
kennis. Omdat het katholicisme zich ervan bewust 
is dat het zelf ook een interpretatie is. Het Nieuwe 
Testament is al een interpretatie van het Joodse 
Oude Testament. Het katholicisme is zelf al gepokt 
en gemazeld door het besef dat het fundament 
geworteld is in een andere traditie en dus buiten 
zichzelf ligt. Dat alleen al is een houding die funda-

mentalisme niet toelaat. Er zijn ook geen woorden 
vastgelegd van Jezus van Nazareth zelf  – hij sprak 
per slot van rekening geen Grieks – er zijn alleen 
getuigenissen. Het is op zich al een interpretatie. 
Maar, zegt het katholicisme ook, als jij meent dat je 
er met jouw informatie een ander mensbeeld tegen-
over kunt zetten, kom maar op!”

Dat klinkt erg vrijzinnig. Is dat uw visie, die van de 
Radboudstichting of die van de kerk? “Ik zég het 
in elk geval, de Radboudstichting heeft het nooit 
weersproken en de katholieke kerk beschouwt de 
Radboudstichting als katholiek.”

Vindt u het niet jammer dat de Radboudstichting 
van naam verandert? Thomas More wordt toch 
meer met humanisme geassocieerd. Weg met de 
‘katholieke signatuur’ die u duidelijk zo waardevol 
vindt!  “Er is een praktische reden om nu stichting 
Thomas More te gaan heten. De Radboud Univer-
siteit Nijmegen, voorheen de KUN, is ooit ontstaan 

vanuit de Radboudstichting, maar heeft er niets 
meer mee te maken qua beleid. De stichting staat 
er apart van en moet aan 'fundings' komen voor de 
programma’s, maar men denkt vaak: jullie zijn toch 
gelieerd aan de universiteit die door de overheid 
gefinancierd wordt? Dat is dus niet zo. Maar ook 
ben ik gewoon blij met de naam Thomas More; hij 
was meer een ‘man of all seasons’. Hij was recalci-
trant, eigenzinnig, verzette zich tegen de heersende 
tijdgeest, was oordeelkundig en had zijn eigen prin-
cipes. Dat spreekt nu meer aan, denk ik. En More 
was dan wel een humanist, hij was dat wel met een 
christelijke achtergrond.” 

HET SYMPOSIUM 
‘OORDEELKUNDIG:
OVER LEIDERSCHAP EN 
VORMING’ vindt plaats op 
zaterdag 20 maart op 
campus Woudestein. 
Sprekers uit het bedrijfsle-
ven, openbaar bestuur en 
de universiteit gaan er in 
discussie over wat wijs lei-
derschap inhoudt. Naast 
Loose spreken onder an-
deren Cees Veerman 
(voormalig minister van 
Landbouw) en Ad van 
Luyn, bisschop van Rotter-
dam. Aanmelden kan via 
www.Radboudstichting.nl
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O
p de kamer van Henk van de Bunt (58) 
in het L-gebouw zitten Van de Bunt 
zelf, Barbara Zwirs (32) en Karin van 
Wingerde (27). Eerstgenoemde is pro-
fessor in de criminologie, heeft experti-

se op het gebied van ‘georganiseerde misdaad’. 
Barbara Zwirs kwam vanuit Utrecht als ontwikke-
lingspsychologe en cultureel antropologe, en doet 
binnen het grootschalige Rotterdamse project Gene-
ration R onderzoek naar gewetensontwikkeling en 
probleemgedrag. Karin van Wingerde studeerde na 
de propedeuse rechten af in de criminologie. Nu 
promoveert ze met een onderzoek naar toezicht en 
regelnaleving in de afvalverwerkingsindustrie. 

EM: Criminologie is een bij uitstek multidisciplinair 
vakgebied, waar gebruik wordt gemaakt van rechts-
wetenschappen, sociologie, psychologie, filosofie en 
zelfs biologie. Jullie gebruiken statistisch, kwantita-
tief onderzoek en meer kwalitatief onderzoek. 
Woedt er bij jullie wel eens een felle methodestrijd? 
Van de Bunt: Ik geloof het niet.
Zwirs (lacht): Ik doe vooral kwantitatief onderzoek, 
maar het werken met collega’s die meer kwalitatief 
geschoold zijn, dwingt je nog beter na te denken 
over het waarom van een bepaalde benadering. 
Mijn proefschrift was vooral psychiatrisch van 
aard, en richtte zich op de signalering van gedrags-
stoornissen. Binnen mijn huidige onderzoek neem 
ik verschillende factoren mee, dus niet alleen indivi-
duele factoren, maar bijvoorbeeld ook gezinsfacto-
ren. Dit past goed binnen de multidisciplinaire be-
nadering van de criminologie.
Van de Bunt: Toen de opleiding criminologie werd 
opgezet, vonden we naast de methodische ook aller-
lei thematische vakken noodzakelijk. Want crimina-
liteit is enorm heterogeen: je hebt jeugdcriminali-
teit, witteboordencriminaliteit, terrorisme, enzo-
voort. Dat deze differentiatie elkaar ook op onder-
zoeksgebied goed aanvult, is een prachtige bijkom-
stigheid. Over multidisciplinair gesproken: we doen 

nu een onderzoek naar het effect van de aanwezig-
heid van een raadsman bij eerste politieverhoren. 
Het is een omstreden maatregel; de politie is bang 
dat de aanwezigheid van de advocaat zal leiden tot 
minder bekentenissen. Samen met enkele collega’s 
van strafrecht bekijken wij of dit klopt. Wij obser-
veren bovendien of de verhoren met en zonder 
raadsman verschillend verlopen. Het is een onder-
zoek waarvoor zowel juridische kennis als methodi-
sche vaardigheden onontbeerlijk zijn. De methodo-
loog levert een grote bijdrage aan de systematiek 
van de observatie en de verwerking van de gege-
vens.

EM: Wat is het grootste dilemma waar de criminolo-
gie tegenwoordig mee kampt?
Van de Bunt: Veiligheid staat torenhoog op de poli-
tieke agenda. Enerzijds krijg je daardoor veel aan-
dacht en mogelijkheden voor je onderzoek. Ander-
zijds loop je de kans dat je een toegepaste weten-
schap wordt die niet theoretisch gedreven, maar 
probleemgericht werkt. Ook moet je uitkijken dat je 
niet te veel wordt meegetrokken in de verbreding 
van het concept criminaliteit. Criminaliteit is tegen-
woordig synoniem voor onveiligheid. 
Van Wingerde: Terwijl het vaak niet eenduidig is 
wat criminaliteit of onveiligheid is. Dat is het eerste 
wat je leert bij criminologie. Ik onderzoek de afval-
verwerkingsindustrie. Bedrijven moeten zich aan 
allerlei milieuregels houden, maar die zijn soms zo 
complex en onduidelijk, dat je niet zomaar kunt 
spreken van crimineel gedrag wanneer regels zijn 
overtreden. Bovendien veranderen de normen 
steeds. Dat laat zien dat criminaliteit naar tijd en 
plaats veranderlijk is en benoemd gedrag is. 
Van de Bunt: In deze tijd is het goed om af en toe de 
achterkant van het gelijk te laten zien. Veel crimi-
neel gedrag gebeurt onder onze neus, wordt gecre-
eerd door de maatschappij zelf en wordt stilzwij-
gend toegestaan door de sociale omgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan het stilzwijgen over seksueel mis-

Criminoloog van nu 
benoemt en relativeert   
tegelijk In de serie Voortschrijdend inzicht onderzoekt EM de stand van 

zaken in de huidige wetenschapsgebieden aan de Erasmus 
Universiteit. We vragen de onderzoekers waar de nadruk van 
hun onderzoek op ligt vandaag de dag. En wie zijn hun heden-
daagse inspiratiebronnen? Dit is aflevering 1: over de crimino-
logie in Rotterdam.                           tekst Daan Rutten fotografie  Levien Willemse
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bruik in kloosters in Ierland en Duitsland, of aan 
wat zich afspeelt in het vastgoed en het notariaat. 
Uit allerlei affaires blijkt dat er meer verwevenheid 
is tussen de begrippen legaal en illegaal dan menig-
een voor mogelijk houdt. 
Van Wingerde: Het is de taak van de criminologie 
om dit soort verwevenheid ook te laten zien. 
Van de Bunt: Niet te snel meehuilen dus met de 
wolven in het bos, want misschien zijn de wolven 
zelf wel crimineel. Wanneer we kijken naar reacties 
op regelovertredend gedrag, zien we dat de nadruk 
steeds meer bij het voorkomen komt te liggen, in 
plaats van bij het reageren. Dus overal camera’s, 
fouilleren, je mag niet samenscholen. Ook van jonge 

kinderen worden al prognoses gemaakt van hun 
toekomstige criminele loopbaan. Levensloopcrimi-
nologie is een van de trends nu in de criminologie. 
Daarbij proberen we te voorspellen hoe mensen 
zich in de toekomst gaan gedragen. Als iemand op 
9-jarige leeftijd een spin doodtrapt, heeft hij of zij 
dan meer kans om crimineel te worden?

EM: Is dat eigenlijk zo?
Zwirs: We weten wel dat probleemgedrag op jonge 
leeftijd een risico vormt voor persistent probleem-
gedrag. Probleemgedrag dat zich daarentegen pas 
manifesteert in de adolescentie lijkt veeleer type-
rend voor deze leeftijdsfase.                                    >>

CRIMINOLOGIE IN 
ROTTERDAM
De opleiding Criminologie 
stond aanvankelijk niet op 
zichzelf in Rotterdam in de ja-
ren ’60 tot de jaren ’90. Het 
was als capaciteitsgroep in 
die periode vooral een kriti-
sche reflectie en uitbreiding 
binnen de sectie strafrecht. 
De in 2009 overleden profes-
sor Louk Hulsman (rechtsge-
leerde, 1923-2009) was in die 
tijd een bekende naam, met 
zijn ‘abolitionisme’, de stro-
ming die inhoudt dat hard 
straffen vooral contraproduc-
tief werkt. In 1986 kwam de 
politiek met de nota Samen-
leving en Criminaliteit. Pas 
toen kwam veiligheid echt op 
de kaart te staan. Er kwam 
onderzoeksgeld voor allerlei 
projecten in Rotterdam. De 
inmiddels in Tilburg werkza-
me professor Cyrille Fijnaut 
werkte toen bij de EUR; hij 
deed veel op het gebied van 
preventie. Pas vanaf 2001 
werd criminologie een vol-
waardig zelfstandige oplei-
ding, met een driejarig traject 
na de propedeuse. In 2004 
werd het een volledige ba-
cheloropleiding en een aan-
sluitende masteropleiding, 
ontstaan vanuit een samen-
werking met de universitei-
ten Leiden en Amsterdam. 
Professor Henk van de Bunt 
kwam vanuit Amsterdam 
met zijn bijzondere interesse 
voor witteboordencriminali-
teit en georganiseerde mis-
daad naar de EUR. 

Henk van de Bunt: 'Wanneer we kijken naar reacties op regelovertredend gedrag, zien we dat 
de nadruk steeds meer bij het voorkomen komt te liggen, in plaats van bij het reageren.' 



EM: Barbara, de maatschappij wil alles ‘voorko-
men’; het liefst kinderen al scannen op mogelijk cri-
mineel gedrag later. Vind je het dan niet een raar 
idee om hier, in zekere zin, aan bij te dragen? An-
ders gezegd: dat met jouw resultaten mogelijke mis-
dadigers makkelijker – en misschien te snel – wor-
den geïdentificeerd? 
Zwirs: Er is inderdaad wel een spanningsveld, maar 
wij richten ons in eerste instantie op het begrijpen 
van gedrag en het blootleggen van onderliggende 
mechanismen. Bij Generation R kijken we inder-
daad naar kleine kinderen en hoe ze zich ontwikke-
len. In mijn onderzoek naar gewetensontwikkeling 
kijk ik onder andere naar de mate waarin kinderen 
vals spelen en dit vals spelen ook toegeven. De stap 
naar de identificatie van mogelijke misdadigers 
vind ik dan wel wat ver gaan. Maar je zou je ook af 
kunnen vragen of je wel kunt spreken van ‘te snelle’ 
identificatie. Wat is er mis met vroegtijdige signale-
ring van problemen als je daarmee escalaties en 
mogelijk crimineel gedrag kunt voorkomen? En als 
je daardoor interventies kunt inzetten op die kinde-
ren die dat nodig hebben? Natuurlijk denk je daar 
wel over na, maar in feite is dat de taak van beleids-
makers. In mijn onderwijs aan studenten zie ik het 
wel als een belangrijke taak om te reflecteren op dit 
soort kwesties. Hetzelfde geldt voor berichten in de 
media bijvoorbeeld, waar etniciteit aan criminaliteit 
wordt gekoppeld. In het onderwijs leren we studen-
ten daar ook kritisch naar te kijken. Welke bronnen 
worden gebruikt? Wordt er rekening gehouden met 
sociaal-economische status? 

EM: Is dat nog een discussie: dat je de etniciteit als 
parameter opneemt in je wetenschappelijke stuk-
ken? Dat was vroeger not done.

Alle drie in koor: Dat is geen discussie meer.
Van de Bunt: We zijn nu minder gevoelig geworden 
voor dit soort overwegingen. Als woonwagenbewo-
ners actief zijn in de wietteelt, wordt dat gewoon 
gezegd. Er is geen sprake meer van omzichtigheid 
en onterechte angst voor stigmatisering van bevol-
kingsgroepen. 
Zwirs: Etniciteit neem je gewoon mee in het onder-
zoek. Het ligt allemaal echter wel genuanceerder 
dan berichten in de media doen vermoeden. Zo zijn 
uitkomsten sterk afhankelijk van de bronnen die je 
gebruikt. Volgens registratiecijfers zijn er sterke 
verschillen tussen etnische groepen, maar als je 
naar zelfrapportages kijkt dan verdwijnen die ver-
schillen tussen etniciteiten grotendeels. 

EM: Wie is de grote inspiratiebron in de criminolo-
gie? Wie lezen jullie? 
Van Wingerde: "Gezamenlijk hebben we het boek 
Crime, shame and reintegration van John Braith-
waite gelezen. Het gaat over 'shaming' en hoe je 
daarmee gedrag kan controleren. Braithwaite stelt 
dat shaming een effectievere straf kan zijn dan bij-
voorbeeld een boete: veel erger dan een financiële 
boete is vaak het negatieve oordeel van anderen. 
Tegelijkertijd doet shaming nog iets anders, door 

de publieke verontwaardiging over het gedrag 
wordt de norm herbevestigd. Voor onderzoek naar 
toezicht en regelnaleving biedt deze gedachte een 
interessante invalshoek, maar tegelijkertijd ook 
voor het type onderzoek dat Barbara doet, toch?"
Zwirs: Jazeker, als je het hebt over de gewetensont-
wikkeling, dan spelen gevoelens van schuld en 
schaamte een belangrijke rol. Misschien zou je zelfs 
kunnen stellen dat een goed ontwikkeld geweten 
shaming overbodig maakt, omdat het geweten 
functioneert als een ‘intern’ mechanisme dat het ge-
drag controleert.
Van Wingerde: Shaming maakt nog eens duidelijk 
wat de norm is, het frist als het ware het geweten en 
de moraal op.
Van de Bunt: En dat is voorbij de gedachte van 
Louk Hulsman met zijn abolitionisme in de jaren 
’60. Hij zei: wanneer je straft, gaat het van kwaad 
tot erger. Dus pleitte hij voor non-interventie. 
Braithwaite is interessant omdat hij zegt: je moet 
iemand niet uitstoten, maar hem wel even goed de 
waarheid laten voelen, hem of haar een schuldbe-
kentenis laten doen. Eigenlijk zoals de traditie is in 
Japan, waar mensen door een schuldbekentenis te 
doen, en te zeggen dat ze nooit meer die fout zullen 
maken, hun straf kunnen ontlopen. 
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‘Er is geen sprake meer van 
omzichtigheid en onterechte angst voor 
stigmatisering van bevolkingsgroepen’

'Veel crimineel gedrag gebeurt onder 
onze neus.'
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‘Ambidexteriteit’ staat voor de mate 
waarin een bedrijf erin slaagt om zijn 
bestaande product succesvol aan de 
man te brengen, en ondertussen ook 
aan productontwikkeling doet. 
“Maar dan wel zonder daarin door te 
schieten”, zegt Tempelaar, “want met 
extreem innovatieve bedrijven gaat 
het ook mis. Die weten hun product 
niet goed om te zetten in klinkklare 
munt.” Maar hoe krijg je die kruisbe-
stuiving voor elkaar?
Opvallend resultaat: groepsbelonin-
gen uitloven in plaats van individuele 
beloningen – in veel managementlite-
ratuur zo’n beetje de oplossing voor 
alles – blijkt volgens Tempelaars on-
derzoek de mate van tweebenigheid 
juist tegen te werken. Tempelaar: “Je 
zou denken dat groepsbeloningen 
langetermijndenken stimuleert. Dat 

is niet zo volgens mijn onderzoek. 
Deze sturing op de uitkomsten heeft 
een minder goed resultaat dan stu-
ring op het werkproces zelf.”
Hoe zorg je dan dat  research and de-
velopment (‘exploratie’) en product-
verkoop (‘exploitatie’) hand-in-hand 
gaan? ‘Crossfunctionele teams’ waar-
in mensen van verschillende discipli-
nes en afdelingen in een werkvorm 
samenkomen, blijken te werken. 
“Maar het kan soms ook heel gewoon 
door een borrel of in de koffiehoek. 
Als verschillende types met eigen 
ideeën maar met elkaar gaan praten.”
Michiel Tempelaar promoveerde don-
derdag 4 maart met zijn onderzoek 
Organizing for Ambidexterity, uitge-
geven in de ERIM-reeks. DR 

Tweebenige bedrijven
Wanneer	bedrijven	‘ambidexter’	(tweehandig-	of	benig)	zijn,	kunnen	ze	
hun	bestaande	producten	zo	goed	mogelijk	uitbuiten	zonder	product-
ontwikkeling	en	vernieuwend	onderzoek	uit	het	oog	te	verliezen.	Pro-
movendus	bedrijfskunde	Michiel	Tempelaar	(31)	onderzocht	ook	hoe	die	
vruchtbare	tweebenigheid	gestimuleerd	kan	worden.

Bij	een	interessant	proefschrift,	hoort	een	mooie	cover.	Deze	keer	
Sandra	Langeslag	met	haar	proefschrift	Emotional memory in youn-
ger and older adults.

 “De afbeeldingen voor het kaft heb ik op het internet van Istock photo’s ge-
kocht, maar er zit wel een bepaalde gedachte achter. De cover van mijn proef-
schrift beeldt negatieve gedachten uit, de achterkant toont positiviteit. Uit 
mijn proefschrift blijkt dat jongeren zich focussen op negatieve informatie, ter-
wijl ouderen juist meer aandacht hebben voor positieve informatie. Dit heb ik 
getest door zowel jonge als oudere proefpersonen foto’s te tonen met positieve, 
neutrale en negatieve beelden erop. Op de positieve foto’s stonden bijvoor-
beeld baby’s, bloemen en hondjes, op de negatieve afbeeldingen waren dingen 
als auto ongelukken, haaien en spinnen te zien. De vraag die ik aan iedere 
proefpersoon stelde was: welke foto’s heb je onthouden? De jongeren bleken de 
negatieve afbeeldingen veel beter te onthouden, terwijl de oudere proefperso-
nen zich juist meer op de positieve foto’s richtten. 
Overigens is de kaftkleur ook niet helemaal willekeurig gekozen; het is mijn 
lievelingskleur.”  CL

KAFTWERK
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Younger and Older Adults
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Graag nodig ik u uit voor het 
bijwonen van de openbare 

verdediging van mijn 
proefschrift 

Emoti onal Memory in 
Younger and Older Adults

De verdediging zal 
plaatsvinden op donderdag 

18 maart 2010 om 13.30 uur 
in 

de Senaatszaal van de 
Erasmus Universiteit 

Rott erdam
A-gebouw

Burgemeester Oudlaan 50
Rott erdam
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langeslag@fsw.eur.nl

06-45436000
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Marcel Langeslag
mlangeslag@gmail.com

Ilse Nijs
nijs@fsw.eur.nl

Advertentie

Jos	de	Mul,	filosoof	die	altijd	op	de	hoogte	wil	blijven	van	de	
nieuwste	snufjes,	is	niet	onverdeeld	positief	over	het	
fenomeen	twitteren,	maar	doet	het	stiekem	toch.

Ook al spotte EM wel een twitteraccount van De Mul, toch zegt hij: 
“Ik ben geen twitteraar”, in Filosofie Magazine van 3 maart. Hij 
noemt het ‘een voortdurende stroom berichtjes op je mobiel, waarvan 
de meeste vooral blabla zijn.’ 
In het magazine sprak De Mul over de zin en onzin van allerlei nieuwe 
technologie. De scepsis over een digitaal kieskompas deelt hij bijvoor-
beeld niet. De mens zou er afhankelijker van worden, maar vindt hij: 
“Het kieskompas heeft mijn autonomie versterkt doordat het me meer 
inzicht geeft in het politieke veld, en daardoor meer zelfinzicht.” In 
april verschijnt een artikel over technologie van hem en filosofe Bibi 
van den Berg, in de essaybundel getiteld Moralicide, onder redactie 
van Marli Huijer en Martijntje Smits, bij uitgeverij Klement. DR 

De Mul: 'Twitter verstoort 
mijn levensritme'
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EM vraagt elk num-
mer een EUR-me-
dewerker om een 
uitgaanstip. Ronald 
de Groot, commu-
nicatiemedewerker 
aan de ESE, tipt de 

alternatieve start van de Tour 
de France: een expositie met 
Franse popfoto’s van Jean-Ma-
rie Périer.
	
Wat heeft deze expositie met de start van de 
Tour te maken? “Het is uniek dat de Tour de 
France in Rotterdam van start gaat, dus daar 
haakt Galerie V!P’s op in. Maar het is een vrije 
associatie. Hoofdonderdeel van de expositie 
wordt gevormd door het werk van fotograaf 
Jean-Marie Périer, met een overzicht van 
de Franse popmuziek van ruim veertig jaar 
geleden: beelden van Brigitte Bardot, Johnny 
Hallyday en Catherine Deneuve. Daarnaast zijn 

acht Nederlandse kunstenaars gevraagd om een 
kunstwerk te maken dat geïnspireerd is door 
hun favoriete Franse popster uit de jaren zestig 
en zeventig.”

Galerie V!P’s zit op het Westelijk Handelsterrein. 
Mooie plek? “Er gebeurt daar een heleboel, en 
het blijft een spannende locatie. Het is te hopen 
dat deze tip bijdraagt aan de nodige traffic.”

Wat jou betreft wel? “Het is een hele mooie gale-
rie, waar ik vaak over de vloer kom. Laatst heb 
ik nog iets gekocht. Ze hebben goede exposities, 
vooral op fotogebied. Dit wordt ook weer erg 
leuk. Ik ben erg benieuwd wat voor werk hij van 
Périer laat zien. De foto’s die ik al heb gezien, 
zagen er goed uit.” GM

‘Le petit depart - Le tour du pop’ is tot 11 april te 
zien in V!P’s International Art Galleries op het Wes-
telijk Handelsterrein (Van Vollenhovenstraat 15).

‘Alternatieve Tour de France’

TONEEL

Op	de	film	waarin	Carice	van	Houten	de	
hoofdrol	speelt,	moeten	we	nog	even	wach-
ten.	Maar	in	het	Oude	Luxor	kunnen	we	wel	
al	Isa	Hoes	bewonderen	als	‘de	gelukkige	
huisvrouw’.	

Velen lazen reeds de bestseller waarmee schrijfster 
Heleen van Royen in 2000 debuteerde en waarvan 
sindsdien meer dan 300.000 exemplaren zijn ver-
kocht. De toneeluitvoering is het resultaat van een 
samenwerking tussen Heleen van Royen en het 
producentenduo Albert Verlinde en Roel Vente.
In het toneelstuk speelt Isa Hoes – bij het grote 
publiek bekend door haar rollen in Goede Tijden, 
Slechte Tijden en Rozengeur en Wodka Lime – de 
rol van Lea Meyer-Cornelissen, een ‘kakmadam’ 
uit het chique Aerdenhout die is getrouwd met 
Harry, gespeeld door Ruben Lürsen. In eerste in-
stantie lijkt ze alles in haar leven goed voor elkaar 
te hebben, maar dan wil Harry opeens een kind. 
Na de geboorte van hun zoon Harry Jr. krijgt Lea 
te kampen met een ernstige psychische crisis en 
wordt ze na een psychose opgenomen in een kli-
niek. Uiteindelijk belandt ze op de bank bij jetset-
psychiater Beau van Kooten (Marc Klein Essink). 
Getergd door spanningen, verdriet en herinnerin-
gen uit haar jeugd vertelt Lea als een doorgeslagen 
psychoot haar verhaal aan shrink Beau, die denkt 
dat de zelfmoord van haar vader op haar dertiende 
de oorzaak is van deze depressie.
Op theaterwebsite Theaterparadijs worden zowel 
het stuk als de hoofdrolspeelster geprezen: ‘De 
voorstelling ontroert, confronteert en doet dat 
deels met humor. (…) De rol van Lea – cynisch, 
verveeld, verwend, wanhopig, bezeerd, grofgebekt 
en egocentrisch, maar ook humoristisch – wordt 
op meesterlijke wijze vertolkt door Isa Hoes.’
Van Royen zelf zegt in dagblad Het Parool dat ze 
de toneelbewerking ‘heel aangrijpend’ vindt. Ook 
is zij zeer tevreden met de keuze om Isa Hoes de 
hoofdrol te laten spelen. ‘Zij beheerst het toneel.’
Als boek was ‘De gelukkige huisvrouw’ al een 
enorm succes en als we de kritieken mogen geloven 
doet het toneelstuk hier zeker niet voor onder. IW

‘De gelukkige huisvrouw’ is vanaf donderdag 11 
maart tot en met zondag 14 maart te zien in het 
Oude Luxor Theater. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.luxortheater.nl

WAARHEEN, WAAROM

‘De gelukkige 
 huisvrouw’

Geluk is een hot item. Want hoewel we volgens 
de cijfers een gelukkig en tevreden volk zijn, 
zijn sommigen van ons toch nog altijd op zoek 
naar dat kleine beetje extra. Bewijs hiervan zijn 
de honderden zelfhulpboeken die zijn geschre-
ven over geluksformules, stappenplannen en de 
maakbaarheid van het ultieme geluk. Voor wie 
hiernaar op zoek is, staat bovendien de deur 
van de gelukscoach en -therapeut altijd open en 
bestaan er tientallen trainingen en cursussen 
waarin nationale en internationale geluksgoe-
roes het ware geluk beloven. Vanuit onze luie 
stoel kunnen we al een paar weken kijken naar 
Bridget Maasland die in haar programma ‘Hoe 
word ik gelukkig?’ voor ons op zoek gaat naar 
de basisingrediënten van geluk. 
Ook in de wetenschap blijft het onderwerp in-
trigeren en aan de EUR wordt al sinds 1970 on-
derzoek gedaan naar menselijk geluk. Studium 
Generale organiseert daarom op 16 maart een 
lezing onder de naam ‘Wat is geluk?’, het twee-
de deel in de serie over geluk, hoop en liefde. 

‘Geluksprofessor’ Ruut Veenhoven onderzoekt 
als hoogleraar aan de EUR sociale condities 
van menselijk geluk en is directeur van de door 
hem ontwikkelde World Database of Happi-
ness. Tijdens de lezing spreekt hij over zijn 
langlopende onderzoek naar geluk en aan de 
hand van ‘de Gelukswijzer’ toont hij aan dat ie-
mand wel degelijk in staat is om invloed uit te 
oefenen op zijn of haar geluk. Prof.dr. Dick 
Houtman gaat op zijn beurt in op de rol die ge-
loof kan spelen in onze zoektocht naar geluk. 
Of er waterdichte antwoorden zijn op de vraag 
of geluk meetbaar, vindbaar of maakbaar is 
valt nog te bezien, maar wellicht maakt het bij-
wonen van de lezing wel een beetje gelukswij-
zer. IW

‘Wat is geluk?’, deel 2 in de lezingenserie over 
Geluk, Hoop en Liefde vindt plaats op 16 maart 
van 15.30 tot 17.00 uur in Zaal CB-037 (B-2) op 
Campus Woudestein. Toegang gratis.

Wat is geluk 
Uit	het	rapport	De Sociale Staat van Nederland 2009	
van	het	Sociaal	Cultureel	Planbureau	(SCP)	blijkt	dat	
wij	als	Nederlanders	het	gelukkigst	zijn	van	alle	Euro-
peanen.	Maar	is	geluk	meetbaar?	Studium	Generale	
gaat	in	het	tweede	deel	uit	de	serie	lezingen	over	Geluk, 
Hoop en Liefde	in	op	menselijk	geluk.	

LEZING
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Een rits Surinaamse tantes in een dis-
cotheek – je ziet het niet vaak. Als cha-
grijnige schoolmeisjes zitten ze op de 
bank tegen de muur. Het lijkt of ze, 
net als veel van de jongere vrouwen, 
nog even moeten acclimatiseren. Het 
is net na middernacht, dus het speci-
aal voor vanavond georganiseerde 
soulfeest moet zijn kickstart nog krij-
gen. Het parket wordt ingedanst door 
een blond meisje in een Adidas-vestje 
en een donkere jongen met een wijdzit-
tend colbert en een hoed. Maar die 
gooien de heupen zo enthousiast los 
dat ze best ingehuurd zouden kunnen 
zijn.
Ooit was dit een van de populairste 
studentenzaken van Rotterdam. Van 
donderdag tot zaterdag werd het bier 
met liters tegelijk achterovergeslagen 
en gierden de hormonen onbeheerst in 
het rond. Tot de klad erin kwam en de 
zaal ook op weekendavonden steeds 
vaker halfleeg bleef. Vorig jaar volgde 
de verfrissende, maar tijdelijke kraak-
actie van de artistieke Club zonder 
Concessies. En een maand of vijf gele-
den werd, na een flinke verbouwing, 
Dado geopend. Het karakteristieke 
golvende plafond zit er nog in, maar 
de enorme middenbar is eruit ge-
sloopt. Het lichte entreegedeelte is 

strak vormgegeven, maar heeft door 
de blankhouten tafeltjes en stapelstoe-
len de charme van een snackbar. Op 
de dansvloer, die baadt in warm rood 
licht, staan een paar statafels met hoe-
kige, pluche barkrukken. Minder 
groezelig dan Café de Beurs, maar niet 
zo hip dat je je ongemakkelijk voelt. 
Dado heeft geen eigen programme-
ring. Elke avond is anders, afhankelijk 
van de organisatie die verantwoorde-
lijk is voor het feest. Vanavond zwaai-
en artiesten als Marvin Gaye, Aretha 
Franklin en Elvis Presley de scepter. 
Op het scherm achter de dj komen kor-
relige beelden van John Lennon en Mi-
chael Jackson voorbij. 
Het is de vraag of het werkt. Een vaste 
aanloop is op deze manier moeilijk op 
te bouwen, terwijl dat ongetwijfeld het 
streven is. De deuren gaan ’s ochtends 
om half twaalf al open en in de zomer 
moet er een enorm hoekterras verschij-
nen. Het voordeel van de themafeesten 
is wel dat een grote groep liefhebbers 
wordt aangesproken die de gang naar 
de Kruiskade normaal niet zou maken 
op dit uur. De Surinaamse vrouwen 
bijvoorbeeld, waarvan het niet on-
denkbaar is dat ze later op de avond 
joelend overeind komen op een vroege 
hit van Ray Charles. GM

Geen vaste aanloop
Waar	vroeger	Café de Beurs zat,	zit	nu	Dado.	Na	een	forse	verbouwing	
moet	de	discotheek	elke	avond	plaats	bieden	aan	een	ander	feest.	Hoe	
een	bezoek	verloopt,	is	dus	vooral	afhankelijk	van	de	organisatie.

Bier:	€	2,50	(overdag	€	2,20)
Sfeer:	6

Studentikoosheid:	4
Sjanskansen:	6

Dado     Kruiskade 55

UIT/GAAN

 Van	10	tot	en	met	20	maart	vindt	de	75e	editie	van	de	Boekenweek	
plaats,	met	als	thema	Jong zijn: het kind, de jeugd, de jongere	en	
onder	het	motto:	‘Titaantjes	–	opgroeien	in	de	letteren.’	

Ter gelegenheid van de 
Boekenweek nodigt Bi-
bliotheek Rotterdam een 
aantal gerenommeerde 
schrijvers uit die ver-
schillende deelgemeen-
ten van Rotterdam zul-

len bezoeken. Liefhebbers van literatuur kunnen tijdens een voortreffelijke 
high tea of een literaire avond genieten van hun favoriete auteurs. De eerste 
literaire avond vindt plaats op 10 maart in Museum Oud Overschie, met 
dichter, schrijver, acteur en regisseur Ramsey Nasr. Op diezelfde avond 
komt schrijver en oud-boegbeeld van het NOS-journaal, Phillip Freriks, op 
bezoek in Bibliotheek IJsselmonde. 
Op zaterdagmiddag 13 maart kunnen geïnteresseerden komen luisteren 
naar schrijfster Rosita Steenbeek in Bibliotheek Charlois, wederom verge-
zeld van een high tea. Ook tijdens de lezing van auteur Yvonne Keuls, die-
zelfde middag in Bibliotheek Hoek van Holland, wordt het publiek getrak-
teerd op verschillende soorten thee en een uitgebreid assortiment aan zoete 
en hartige hapjes. De dag erna is het de beurt aan thrillerschrijfster Simone 
van der Vlugt, die op die middag te gast is tijdens een theepartijtje in Bibli-
otheek Ommoord. Diezelfde zondag komt schrijver en literair recensent 
Pieter Steinz op de thee in café Dik T van de Centrale Bibliotheek. Hij 
schreef ter gelegenheid van de Boekenweek het boek ‘Grote verwachtingen 
– opgroeien in de wereldliteratuur’. Dinsdagmiddag schenkt ook Biblio-
theek Bloemhof uit de theepot in aanwezigheid van dichter en schrijver 
Rien Vroegindeweij. Ten slotte zal op 18 maart de laatste, maar zeker niet 
de minste, literaire avond plaatsvinden en komt gevierd schrijver Arthur 
Japin naar LCC Castagnet in Schiebroek. IW

Kaarten voor de high tea’s en literaire avonden zijn onder andere verkrijg-
baar bij de deelnemende wijkvestigingen van Bibliotheek Rotterdam. Voor 
overige verkoopadressen: www.bibliotheek.rotterdam.nl

Topschrijvers 
en heel veel thee

LITERATUUR
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EM	SERVICE
EM Service is de (gratis) in-
formatierubriek van Eras-
mus Magazine, waarin fa-
culteiten, studentenvereni-
gingen, afdelingen en ande-
re interne organisaties van 
de Erasmus Universiteit 
niet-commerciële medede-
lingen kunnen plaatsen.
Mail naar:  
service@em.eur.nl
Deadline 9 dagen voor ver-
schijning.Nadere informatie 
bij Erasmus Magazine, tel. 
010-4081115.

Eerstvolgende 
verschijningsdata EM
EM 15 - do 25 mrt 
(deadline di 16 mrt)
EM 16 - do 15 apr 
(deadline di 7 apr) 
e.v.

EUR-BERICHTEN
Woudestein Veilig
Beveiligers, EHBO’ers en be-
drijfshulpverleners waken 
over de veiligheid van 
23.000 studenten en mede-
werkers op campus Wou-
destein. Dat kan niet zonder 
uw hulp! Werk mee bij ge-
bouwontruimingen en 
brand (oefeningen) en be-
reid uzelf voor: weet waar 
de nooduitgangen zijn. Ziet 
u een verdacht pakket of fi-
guur? Bel 010-4081100! Sa-
men zorgen we voor veilige 
campus. Meer informatie 
op www.eur.nl/veilig

BIBLIOTHEEK
sEURch
One search engine, one 
search, no stress! De zoek-
machine voor wetenschap-
pelijke informatie. Voor 
meer sEURch informatie ga 
naar de website van de UB 
(www.eur.nl/ub)

Erasmus Studenten 
Service Centrum

Het centrale 
servicepunt 
voor studen-
ten. Zie de 
website voor 

een overzicht van de dien-
sten. Locatie: C-hal (CB-07), 
campus Woudestein Tele-
foon: (010) 408 2323 Ope-
ningstijden: werkdagen van 
9.30 - 17.00 uur. Website: 
www.eur.nl/essc

Taal- & Trainings-
centrum; Inschrijven 
taalcursussen april-juni
Het TTC biedt taalcursussen 
Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, 
Nederlands, Russisch en 
Spaans aan. Deadline voor 
inschrijving: 24 maart. 
Meer informatie op: 
www.eur.nl/ttc/taalcursus/
studenten.

Nieuw: cursussen Turks
Het TTC biedt in samenwer-
king met studentenvereni-
ging Mozaik cursussen 
Turks aan; voor beginners 
en gevorderden. Beide cur-
sussen bestaan uit 10 bij-
eenkomsten en zullen in de 

avonduren gegeven worden 
in de periode april-juni. Een-
malige actieprijs is € 50,-. 
Deadline voor inschrijving: 
24 maart. Meer informatie 
op: www.eur.nl/ttc/taalcur-
sus/studenten/turks.

Business Writing Skills 
in English
Zakelijk Engels schrijven is 
iets heel anders dan acade-
misch Engels schrijven en 
dat vraagt om een speciale 
aanpak. In deze cursus ko-
men aan bod: e-mails en 
brieven, voorstellen, versla-
gen en officiële uitnodigin-
gen. De cursus  bestaat uit 
8 bijeenkomsten van 2,5 
uur. Prijs bedraagt € 180,-. 
Deadline inschrijving: 24 
maart. Meer informatie op: 
www.eur.nl/ttc/taalcursus/
studenten/engels/busi-
ness_writing_

Workshop Masterkeuze
Heb je de bachelor bijna af-
gerond? Dan wordt het tijd 
om na te denken over het 
vervolg van je studie. Wat 
voor master sluit aan op 
jouw plannen? De work-
shop is bedoeld voor 3e 
jaars Nederlandstalige ba-
chelorstudenten en scha-
kelstudenten van de Eras-
mus Universiteit en bestaat 
uit twee dagdelen. Data zijn 
vrijdag 19 maart en vrijdag 
26 maart van 9.30 – 13.00 
uur. Cursusprijs: € 30,-. 
Deadline inschrijving: 12 
maart om 14.00 uur! De 
daaropvolgende workshop 

is op 7 en 21 mei. 
Meer informatie op 
www.eur.nl/ttc/trainingen/
studie/workshop_master-
keuze/

Master Open Dag
Bepaal op donderdag 11 
maart je volgende studie-
keuze op de voorlichtings-
dag voor masteropleidin-
gen. Kijk voor meer infor-
matie op www.eur.nl/stu-
diekiezers en Master your 
ambitions!

STUDENTEN-
VERENIGINGEN
FHKW - Studievereni-
ging Histartes
Arbeidsmarkt Oriëntatie-
dag. Kom naar de Arbeids-
markt Oriëntatiedag van de 
FHKW op donderdag 22 
april. Wat kun je doen na je 
studie Maatschappij Ge-
schiedenis, Kunst-en Cul-
tuurwetenschappen of Me-
dia & Journalistiek? Neem 
deel aan verschillende 

workshops (bv. sollicitatie-
gesprek voeren) en luister 
naar de verhalen van afge-
studeerde FHKW’ers. Het 
programma staat binnen-
kort op www.fhk.eur.nl/
amo

KASEUR
Informatieavond Rijkstrai-
nee. Programma 16 maart
KASEUR (samenwerkings-
verband van multiculturele 
studentenverenigingen) or-
ganiseert een Informatie-

ARMINIUS	DENKCAfé
17 maart
Goochelen met getallen
‘Elk glas alcohol verhoogt de kans op borstkanker met 13 procent’, ‘Een op 
de drie kinderen pleegt delict’. Elke dag zien of horen we wel een nieuws-
bericht waarin een belangrijk cijfer wordt vermeld. Cijfers kunnen schok-
ken en overtuigen – maar ze kunnen ook misleiden. Is een verhoging van 
13 procent echt iets om rekening mee te houden? In dit Denkcafé biedt 
Hans van Maanen het gereedschap om de stortvloed aan cijfers enigszins 
de baas te worden met hilarische voorbeelden uit het nieuws. Hans van 
Maanen is wetenschapsjournalist. In 2007 ontving hij de NWO Eurekap-
rijs voor ‘het beste oeuvre op het terrein van de wetenschapscommunica-
tie’.  Moderatie: Hans Kennepohl.  Tijd: 20.00 – 21.30 uur. Locatie: Arminius, 
Museumpark 3, Rotterdam.

begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

Sollicitaties : solliciteren@dimu.nl t.a.v. drs. 
Mw J. van Gelder.

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

-Studiefi nancieringsgeschil?

-Huurgeschil?

-Arbeidsrechtelijk geschil?

010-4133931
Voor een gratis en 

vrijblijvend consult.

Utrecht: voor een 

actuele, juridische master

Voorlichting 1 april a.s.

www.uu.nl/
staatsenbestuursrecht

Midden in de maatschappij,

midden in het land

Voorlichting 1 april a.s.

www.uu.nl/
staatsenbestuursrecht

Voor juristen met 

hart en ziel

Voorlichting 1 april a.s.

www.uu.nl/
staatsenbestuursrecht

Advertenties



avond over het Rijkstrainee 
Programma voor studenten 
die voor 1 september afstu-
deren (WO-master). Vooral 
interessant voor economie- 
of bedrijfskundestudenten. 
Toegang: gratis en voor ie-
dereen. Datum: 16 maart. 
Tijd: 19.00-22.00 u., gebouw 
M, zaal M1-17 (zaal Tokyo). 
Aanmelden via: kaseur@
eur.nl , o.v.v. je naam, studie-
richting, en e-mailadres. In-
fo op: www.rijkstrainee.nl

SPORT
Snelle lopers gezocht 
voor de Batavierenrace!
Voor het grootste studen-
ten-sportevenement van 
het jaar is de Rotterdamse 
Studenten Sportraad (RSSR) 
op zoek naar snelle lopers 
voor het universiteitsteam. 
Ben je beschikbaar op 24 
april, kijk dan snel op www.
erasmussport.nl en mail het 
inschrijfformulier naar 
sportraad@rssr.nl! 

PERSONALIA	

 
Marjolein Fischer
die vorig jaar afstudeerde 
aan de Faculteit der Histori-
sche en Kunstwetenschap-
pen, heeft op 1 maart de 
Prijs voor het Cultuurma-
nagement gewonnen. Ze 
won de prijs met haar mas-
terthesis. De prijs wordt 
jaarlijks door de Universiteit 
Antwerpen uitgereikt aan 
de beste ongepubliceerde 
studie over het cultuurma-
nagement in Vlaanderen en 
Nederland. Fischer mocht 
een oorkonde en een be-
drag van 2500 euro in ont-
vangst nemen.

Prof. (Marc) van der 
Woude (49)
is door het kabinet voorge-
dragen als nieuwe Neder-
landse rechter aan het Ge-
recht van de Europese Unie 
in Luxemburg. Prof. Van der 
Woude zal nog worden ge-
hoord door een adviescomi-
té alvorens alle 27 lidstaten 
zich over de Nederlandse 
voordracht zullen uitspre-
ken. Prof. Van der Woude is 
specialist op het gebied van 
(internationaal) mededin-
gingsrecht. Hij is sinds 2000 
hoogleraar mededingings-
recht aan de Erasmus

WETENSCHAPS-
AGENDA
VRIJDAG 12 MAART
09.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Ferdi Sombogaard 
(Erasmus MC)
Pharmacodynamic 
Monitoring of IMPDH

11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie I.M.T. Nijs 
(Erasmus MC)
Attentional Mechanisms in 
Food Craving and 
Overeating

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Brenda C. M. de 
Winter (Erasmus MC)
Variability in the 
Pharmacokinetics of 
Mycophenolic Acid

16.00 u. Aula, 
gebouw A (W)
Oratie dr. J.W. Roos 
Hesselink, Bijzonder 
hoogleraar Congenitale 
Cardiologie bij volwassenen 
(Erasmus Mc) vanwege de 
vereniging Trustfonds EUR
Titel oratie: “Kiezen met je 
hart”

WOENSDAG 17 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Robert D. van 
Beek
Endocrine Effects of the 
Treatment for Acute 
Lymphoblastic Leukemia 
and Hodgkin’s Lymphoma 
in Childhood

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie M.L. op den Brouw
Dentritic Cells in Hepatitis B 
Virus Infection: Host-
pathogen interaction and 
immune modulation

15.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie M.A. Khan
Antimicrobial Resistance 
Spread and the Role of 
Mobile Genetic Elements

15.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie M.A. Khan
Antimicrobial Resistance 
Spread and the Role of 
Mobile Genetic Elements

DONDERDAG 18 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Mónika Ambrus
Enforcement Mechanisms 
of the Racial Equality 
Directive and Minority 
Protection: Theory and Four 
Case Studies

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Sandra J.E. 
Langeslag
Emotional Memory in 
Younger and Older Adults

15.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Henry van den 
Bouwhuijsen
In de Schaduw van God; 
waarom binnen de 
christelijke cultuur 
natuurwetenschap wel, en 
menswetenschap niet tot 
ontwikkeling kon komen

VRIJDAG 19 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Pieter-Jan 
Bezemer
Diffusion of Corporate 

Governance Beliefs: Board 
Independence and the 
Emergence of a Shareholder 
Value Orientation in the 
Netherlands

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie M.J. Busstra
The Implications of the 
Racial Quality Directive for 
Minority Protection Within 
The European Union

16.00 u. Aula, 
gebouw A (W)
Oratie G.J.M.E. de Bont, 
hoogleraar Formeel 
Belastingrecht
Een behoorlijke procesorde 
in het fiscale procesrecht

WOENSDAG 24 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie John Huang Foen 
Chung
Large-scale Application of 
(the consom catheter 
method for) Non-invasive 
Urodynamics in a 
Longitudinal Study of 
Changes in Bladder 
Contractility Secondary to 
Benign Prostatic 
Enlargement

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Yvette R.B.M. van 
Gestel
Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease in 
Patients with 
Atherosclerosis

------------------------------
W = campus 
Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
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WANDELING
27 maart
Pelgrimstocht van Erasmus 
naar Erasmus
Deze zaterdag wordt de jaarlijkse voettocht (28 
km) weer gehouden. Loop mee in de geest van 
Erasmus! Vanuit de stad, door de polder, van 
Erasmus Universiteit naar Erasmus’ klooster
in Haastrecht. Onderweg lezen we gedeelten 
uit Erasmus’ De Lof der Zotheid. Je krijgt: koffie 
vooraf, een boekje met de teksten, erwtensoep 
bij de finish. Zelf mee te nemen: eten en drin-
ken voor onderweg, goede wandelschoenen, je 
OV-kaart, warme sokken. Schrijf je vooraf in 
aan de balie van Erasmus Sport Centrum (t/m 
25 maart). Meer info: Mark-Robin Hoogland, 
studentenpastor 06 22 12 20 36, markrobin@
spr-vision.nl. Tijd: 9.00 uur. Locatie: vertrek van-
af Woudestein Sportcentrum. Kosten € 5,00 op 
vertoon van studentenkaart; € 7,00 voor mede-
werkers EUR en overigen.



Je wilt burgers 

en bedrijven 

bijstaan in hun 

confl icten met 

de overheid

Je wilt als jurist 

een bijdrage 

leveren aan de 

oplossing van 

maatschappelijke 

vraagstukken 

op het gebied 

van integratie, 

openbare orde, 

milieu en klimaat

Je bent 

geïnteresseerd 

in politieke en 

bestuurlijke 

vraagstukken

Je wilt meer weten over de vele mogelijkheden 
en kansen die een master algemeen staats-
en bestuursrecht en een masterrichting 
omgevingsrecht bieden.

Je wilt daarnaast je studie afronden in een 
historische, oergezellige stad.

Meld je dan snel aan voor de master-
voorlichting Staats- en bestuursrecht 
van de Universiteit Utrecht op 
donderdag 1 april a.s.!

Kijk op
 www.uu.nl/

staatsenbestuursrecht
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This week dr. gail 
Witeman sheds 
her light over the 
phenomenon of 
waste.

>> more on page 30 >> more on page 30 >> more on page 31

The 09/10 United 
Netherlands 
Delegation went 
to Harvard 
University. Three 
RSM students 
were among them.

Being bored? Too 
much spare time? 
Have a look at 
‘things to do in 
Rotterdam’.

Development aid debates at ISS
The International Institute of Social Sciences in The Hague is conti-
nuing the discussion on the future of Dutch development aid in a se-
ries of debates. British development specialist Roger Ridell was in-
vited to join the debate on 4 March at the ISS. He responded to a re-
cently published report by the Dutch Scientific Council for Govern-
ment Policy called ‘Less Pretention More Ambition’. The report pro-
motes for Dutch aid to be critically analysed, as the aid has not al-
ways proved to be effective. The ISS hosts further debates on 12 and 
23 March. The focus will then be on the Millennium Goals and the 
way development aid is currently organised. The debates are open 
to all. www.iss.nl/aiddebate KL (photo: RvdH)

Terrorism risks internationals
Following questions by MPs, the Dutch Ministry of Education is to 
draft a guideline together with universities, in order to deal with the 
security risks posed by the presence of international students. In ad-
dition, the Education Minister will organise security simulations 
and the national security service will give presentations at universi-
ties. The ‘Detroit airplane bomber’ was a student at University Col-
lege London. A Pakistani who had studied in the Dutch city of Bre-
da was recently convicted in Spain of membership of a terrorist or-
ganisation. Transfer 

RSM’s Faculty Council discusses 
options to increase class interaction
According to students at RSM there is a 
lack of teacher-class interaction. Therefore 
RSM’s Faculty Council discussed class in-
teraction during their meeting on 2 March. 
Professor of Marketing Stijn van Osselaer 
was invited to shed some light on the is-
sue. It appears that not much can be done 
to reduce the sizes of the groups in the lec-
tures, which would be the best remedy. But 
there are more options, in particular the in-
troduction of case-based teaching. This 
would also improve and increase the inter-
action between teachers and students, van 
Osselaer argued. And, it will raise class 
attendance. However, some things must be 
taken into account when doing this in lar-
ge groups. The sessions require meticulous 
preparation and fine-tuning by the tea-

cher, and there is virtually no room for 
grade appeals. Students will have to live 
with their grades, or the system will col-
lapse because the teacher has not got the 
time to review more than a couple of gra-
des. Another way interaction can be incre-
ased is by bringing examples of some of 
the EUR’s own research into the class each 
session and quickly discuss these. An ad-
ded bonus will be an increased sense of 
pride, something van Osselaer believes 
RSM can do with, certainly compared 
with the school’s American counterparts. 
A little quiz about last week’s lecture is 
another way to improve class interaction. 
Plenty of ideas, and the students can be 
sure the topic is high in the agenda at 
RSM. KL

Is it too late for development aid?  This was the question during the 
debate on 4 March at the ISS as not all aid proves to sort an effect.

no. 14 March 2010

education
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United Netherlands (UNL) is a student 
association based at the Radboud University 
Nijmegen. It unites students from diverse 
backgrounds and perspectives – and different 
universities – and has them reflect on 
international issues. One of the association’s 
main activities is sending a delegation to 
the Harvard National Model United Nation 
(HNMUN) in Boston. This year’s delegation 
won the award for Best International 
Delegation after four arduous days of 
debating within small, medium and large 
committees. UNL’s mission statement – ‘to 
provide a platform were talented, motivated 
and ambitious young people challenge each 
other to develop their full potential as global 
citizens’ – became pure reality on the 14th of 
February in Boston for the UNL delegation 
09/10.

‘Icing on the cake’
RSM student Vanessa Menzel: “The 
experience of meeting all these talented and 
ambitious people has made me push for more 
and be the best I can possibly be. Winning the 
award was unexpected but nonetheless a nice 
recognition for the hard work my debating 
partner and I put into it”. The three RSM 
students made sure to represent the Erasmus 
University as well as possible. Third-year 
IBA student Jan-Philip Kruip says the 
experience was extraordinary:  “The program 
offered intense training in an environment 
of motivated top students from various 
backgrounds - from architecture, all the way 
to medicine, which made it both challenging 
and inspiring. I very much enjoyed to be part 
of this fantastic group; winning the award as 
Best International Delegation at HNMUN 
was only the icing on the cake”. 
Challenging learning environment
But it was never easy for the students to 
win the award. They prepared during a 
long twenty weeks of intense work, during 

which students were required to expose their 
insecurities and turn them into marvelous 
qualities. The main focus of the trainings was 
to provide the 29 delegates with a challenging 
learning environment, where they could 
broaden their perspectives in the field of 
diplomacy. The training days started with 
a lecture on topics like the structure of the 
United Nations or the basics of International 
Law. After lunch, student sharpened their 
lobbying and public speaking skills. Finally, 
it was all put into practice during the “MUN” 
debating sessions, followed by great evening 
sessions which included restaurants, bars and 
clubs to enjoy each other’s company over a 
nice beer and a delicious meal.

Oxford
To test the newly acquired skills, about half-
way through the course, the students were 
given the opportunity to go to the Oxford 
International Model United Nations. They 
debated with top university students about 
global affairs and international issues. The 
agenda included public speaking, debating 
stamina, and of course... partying! In all, 
the six months leading up to Harvard have 
led the students through a deep process 
of development and personal assessment. 
The combination of academic learning, 
networking has also brought the 29 students 
together. They all experienced the true 
meaning of the words ‘work hard, play hard’. 
After six months the adventure has now 
come to an end, leaving a great aftertaste and 
giving new students a chance to participate. 
Anyone can be part of it! 

Are you interested and ready for a 
new challenge? Visit http://www.
unitednetherlands.org for a new boost to your 
career and check http://www.rimun.org for 
more info about United Netherlands’s own 
MUN conference in the city of Nijmegen!

student trip

RSM represented at Harvard
Adrenaline, power and satisfaction. This is what the 09/10 United Netherlands Delega-
tion felt the past weeks, a period which included a trip to Harvard University in Boston 
and an award. Three RSM students were there, including Giovanna Sanches. She tells 
us what it was all about.    text Giovanna Sanches 

The Dutch delegation in Boston

Waste Not Want Not
 
Old proverbs are usually a bit boring, but often a 
bit useful.  I don’t know about you, but I seem to be 
facing a mountain of waste: at home, in the office, 
in the world.  
What is waste?  Wikipedia defines it as “unwanted 
or unusable materials”.  Ray Anderson, founder 
of billion dollar company InterfaceFLOR defines 
it as unnecessary: both as a financial expense 
and as an irresponsible use of natural resources.  
InterfaceFLOR created Mission Zero which “is our 
promise to completely eliminate the negative im-
pact our company may have on the environment by 
2020.”  Since 1996, the company has reduced waste 
globally by up to 76% and saved $405 million.
At EUR, we have lots of waste.  In fact, we have ton-
nes of it.  For instance, in 2009, the EUR community 
generated over 2500 tonnes of waste (2.5 million 
kilos), with a total budget expenditure of €55082.28.  
The biggest contributors to waste are paper, card-
board, followed by glass.  Unfortunately, waste is 
not measured for each faculty.
The central facility at EUR is actively trying to green 
our waste and signed an agreement with van 
Gansewinkel, a Dutch waste management compa-
ny.  But there is a collective nature to the problem: 
waste is produced by all of us, and its reduction re-
quires the same commitment.  Waste just isn’t that 
inspiring: when we’re finished with something – a 
plastic cup for coffee, a draft copy of a Master’s the-
sis, our leftover food from lunch, our can of Fanta, 
we routinely throw the waste “away”.  But there is 
no “away”.  Waste ends up some place.  Even if we 
recycle it, it ends up some place, often not a good 
place (despite rumours to the contrary, Roteb in 
Rotterdam doesn’t take out aluminium cans from 
garbage before they burn it: go on the plant tour if 
you don’t believe me).  
On campus, there are more recycling facilities.  But 
user behaviour is inconsistent.  In a random test of 
RSM green practices, paper recycling bins on diffe-
rent floors were investigated in the T-building.  Was 
our paper waste being recycled properly?  In some 
cases, yes.  But people often recycled incorrectly – 
e.g., throwing in plastic thesis covers along with 
the paper (why do students use those plastic covers 
anyway?).  A small mistake but the reality is that 
the entire bin will be thrown away as “garbage”.  
The biggest shock was the discovery of a microwave 
oven wrapped in a plastic garbage bag and thrown 
in with the paper recycling.  
Who did that?!  Maybe we need to offer a reward 
to help catch these “waste cowboys”.  Or maybe it’s 
time for EUR to be bold: adopt its own Mission Zero 
and provide incentives for each faculty to waste 
not, want not.

Dr. Gail Whiteman, www.erim.eur.nl/scr

Gail Whiteman
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Campus Pub Quiz
The campus pub “In de Smitse” is not 
just a popular student pub, it is also a 
nice traditional pub. Therefore it has 
adopted certain Irish pub practices, 
like the Pub Quiz, organised by Studi-
um Generale. Every second week stu-
dents can prove their cleverness and 
battle it out in teams of three. The quiz-
zes deal with a broad variety of topics 
ranging from pop trivia to sports and 
daily news. The teams get questions, 
pictures or sound fragments, which 
creates some exciting competition. At 
the same time team members enjoy the 
relaxed (Irish) pub atmosphere. Due to 
capacity limits it is highly recommen-
ded to be there earlier than the starting 
time if you want to participate with 
your team, preferably at 5pm on the 
night of the quiz. The registration costs 
are 3 euro per team. The next quiz will 
be on 16 March, starting at 5:30pm. 
Obviously, the teams are more than 
welcome to bring a little support in the 
form of fellow students. 

Turks in Rotterdam 1975-1985
The history of economic immigration 
of the Turks to Rotterdam has been 
well documented visually by photo-
grapher Robert de Hartogh. His pictu-

res are now on display at the Historic 
Museum Rotterdam as well as at the 
Netherlands Photography Museum, 
showing the situation of the newco-
mers arriving in the city at the Maas. 
Turks have been coming to the Nether-
lands for several decades. Some came 
to find work, others came for political 
reasons. At some point the immigrati-
on culture of the Turks to Western Eu-
ropean countries was highly apprecia-
ted, as there was a huge demand for 
cheap labour. Once this demand was 
satisfied, the immigration was increa-
singly seen as problematic. On top of 
the exhibition, The Witte de With 
Group organises a public lecture and 
debate about the topic of economic im-
migration to Rotterdam on 11 March 
2010, starting at 8pm in the ‘Orangerie 
van het Gemaal op Zuid’. More infor-
mation can be found on the websites of 
the Historical Museum and of the Wit-
te de With organisation. 
www.historischmuseumrotterdam.nl
www.wittedewith.nl

NAi
Rotterdam is one of 
the international ar-
chitecture capitals. It 
comes as no surprise 
therefore that the Ne-
therlands Architectu-

ral Institute set foot here a long time 
ago. But why should architecture be of 
importance to us EUR students? The 
institute is not only an international 
hotspot for architecture; it is also a mu-
seum with exhibitions and a place for 
public lectures and discussions on the 
topic. This gives us the chance to enter 
into the world of architecture, form an 
opinion and learn more about Rotter-
dam. For all the students interested in 
broadening their horizon to an art that 
has created this city, visit the upco-
ming exhibition about architecture 
seen from a rational point of view, as a 
necessity. This necessity was experien-
ced after Rotterdam was bombed. 
Another exhibition shows the constant 
discussion during the process of com-
position and development of a city. Im-
pressions and ideas showing architec-
tural approaches from different coun-
tries all over the world give you an idea 
of how wide the perspectives can lie 
apart and still all try to serve the same 
purpose. 
www.nai.nl

Divided divided 
The Museum Boijmans van Beunin-
gen is one of Holland’s most outstan-
ding art museums hosting some of the 

world’s most renowned exhibitions. At 
the moment Carsten Hoeller trans-
forms the museum into a mysterious 
wonderland. Entering one room, our 
senses for stability start to faint as the 
walls seem to move without us being 
drunk at all. Then we reach a garden of 
mushrooms from normal size to gigan-
tic; they reach up to the ceiling. Sud-
denly we are surrounded by singing 
birds rotating in their cages around 
your head. The absolute highlight is 
sadly not available to everybody, but to 
a limited amount of guests. One could 
book to spend one night in the muse-
um. Included is a dinner, breakfast, a 
richly filled minibar and a personal as-
sistant to guide you through the corri-
dors of the nightly museum world. 
Hoeller is a former biologist and world 
famous artist, well-known for fascina-
ting each one of the visitors’ senses in 
another special way. Having shown his 
work in some of the world’s most im-
portant museums, like the Tate Mo-
dern in London or the Kunsthaus in 
Bregenz, it is a special honour to have 
Hoeller here in Rotterdam and an obli-
gatory visit for everybody only slightly 
into modern art.
www.boijmans.nl

EM Service is the in-
formation section in 
Erasmus Magazine in 
which faculties, student 
associations and other 
departments of Erasmus 
University can place 
non-commercial an-
nouncements for free. 
The deadline for these 
announcements is nine 
days before EM comes 
out on Tuesdays at 16:00 
hours. E-mail to: ser-
vice@em.eur.nl 
For more information, 
please call: 010-4081115 
 
Next EM Publication 
dates 
EM 15 - Thursd 25 March 
(deadline Tuesd 16 

March) 
EM 16 - Thursd 15 Apr 
(deadline Tuesd 7 Apr) 
EM 17 - Thursd 29 Apr 
(deadline Tuesd 20 apr) 
EM 18 - Thursd 20 May 
(deadline  
 
UNIVERSITY LIBRARY 
 
Good Friday and Easter 
The University Library 
will be closed on  
Friday, April 2nd 
Sunday, April 4th  
Monday, April 5th  
Requested books can be 
collected from 9.00 am 
on Tuesday, April 6th. 
 
sEURch 
One search engine, 

one search, no stress! 
The search engine for 
scientific information. 
For more information 
on how to sEURch, go to 
Library’s website (http://
www.eur.nl/ub) 
 

Erasmus Stu-
dent Service 
Centre:the 
central ser-
vice point 
for students. 

See the website for an 
overview of the services. 
Location: C-hall (CB-
07), at the Woudestein 
campus. Telephone: 
(010) 408 2323. Open-
ing hours: working days 
from 9.30 - 17.00 hours. 

Website: www.eur.nl/es-
scinternational 
 
Language & Training 
Centre 
 Registration language 
courses April-June 
The LTC offers language 
courses Chinese, Dutch, 
English, French, German, 
Italian, Japanese, Russian 
and Spanish. Deadline of 
registration: 24 March.  
More information on: 
www.eur.nl/english/
ltc/language_courses/
students. 
 
Business Writing Skills in 
English 
Writing Business English 
is very different from 

academic writing, and 
requires a more concise 
approach. This course 
will take the student 
through all the most 
frequently used forms 
of business writing from 
emails and letters to 
proposals, reports and 
formal invitations. The 
course Business Writing 
Skills consists of 8 les-
sons of 2,5 hours each 
and the course fee is € 
180,-. Deadline of regis-
tration: 24 March. 
More information on: 
www.eur.nl/english/
ltc/language_courses/
students/english/busi-
ness_writing_skills/. 
 

Sports card for 1, 3 or 6 
months
Students: month card 
€  20, 3-month card 
€ 40, half-year card € 
60, membership until 
31 August € 70. Staff-
members/partners/
alumni: month card 
€ 30, 3-month card € 
60, half-year card € 90, 
membership until 31 
August € 100. For more 
information, also fitness 
surcharges, go to www.
erasmussport.nl. 

E S S C

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis



 Walewein

Joannie Rochette
Het verhaal van de Canadese kunstrijdster 
Joannie Rochette bij de Olympische Winter-
spelen in Vancouver is op zijn minst bijzonder 
te noemen. Een uur na het plotselinge overlij-
den van haar moeder stond zij op de schaats-
baan te oefenen. Tijd heb je niet, tijd maak je.
Rochette staat in schril contrast met de op-
komst van een nieuwe trend in studentenland, 
die zich kenmerkt door de zin: ‘Ik ben druk, ik 
heb geen tijd.’ Ik snap niet hoe iemand in de 
meest relaxte periode van zijn leven alleen 
maar druk kan zijn. Als deze mensen nu al pre-
tenderen zo druk te zijn, dan vrees ik dat ze la-
ter – eenmaal getrouwd, met vaste baan en 
kinderen – zwaar overspannen zullen raken.
De ik-ben-zo-druktrend hangt nauw samen 
met een ander, veel hardnekkiger probleem: 
het ikke-ikke-ikkesyndroom. Samen resulteert 
een en ander in een nieuw soort student, een-
tje die er een sport van maakt om alleen maar 
met zichzelf bezig te zijn. Zo’n student doet al-
leen maar dingen die hij of zij leuk vindt, zon-
der aan anderen te denken. Ik vind zo’n hou-
ding kortzichtig en egoïstisch. Mijns inziens 
draait het om voor en met elkaar.
Individualisme is natuurlijk al weer een tame-
lijk oud fenomeen, maar opmerkelijk is dat we 
het vandaag de dag steeds vaker onder stu-
denten tegenkomen. Opvallend, want het indi-
vidualisme is van oudsher een misvatting die 
toebedeeld is aan de onontwikkelde mens. Nu 
is er natuurlijk helemaal niets mis mee om af 
en toe aan jezelf te denken, maar er is ook he-
lemaal niets mis mee om ook aan anderen te 
denken. Het ene zou het andere niet uit mo-
gen sluiten. Maar het gebeurt wel. Waarom 
wordt er eigenlijk niet voor de optie ‘wij’ geko-
zen; die lijkt mij een stuk logischer – al was het 
maar omdat ‘wij’ gelijk is aan ‘ik + meer’. En zo-
als iedereen aan de economische faculteit 
leert: ‘meer is beter’. Bovendien: alle leuke din-
gen doe je samen: sporten, drinken, feesten, 
verliefd worden, noem maar op.
Maar ja, zo werkt het blijkbaar niet. Terug naar 
de Olympische Spelen: de Nederlandse vier-
mansbob waarvan de bestuurder na twee cra-
shes niet meer naar beneden durfde. Lekker: 
een heel team vier jaar voor niets getraind. ‘Je 
verantwoordelijkheid nemen’, noemde hij het; 
egoïstisch noem ik het – gebrek aan het ‘wij = 
ik + bob’-gevoel. Nee, dan Joannie Rochette. 
Die voelde zich ook niet goed, maar ging er 
wel voor en haalde brons. Aan het einde van 
haar korte kür keek ze omhoog, want zij deed 
het niet alleen voor zichzelf.

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

De garage van de familie Van der Sande staat 
vol met racefietsen. De snorrende wasmachine 
zit vol met wielrenkleding. Fanatiek fietsen is 
belangrijk in de familie Van der Sande. Zelfs 
in de wintermaanden wordt er gesteggeld 
wie er, met uitzicht op de waslijn vol strakke 
wielerbroeken, op de spinfiets mag rijden. 
Schakelstudent bestuurskunde Jan van der 
Sande is het fanatiekst. En met reden. Want op 
3 juni gaat hij zes keer de Alpe d’Huez omhoog 
fietsen voor de KWF-Kankerbestrijding. Om 
die steile Franse berg te kunnen beklimmen, 
heeft hij een ijzersterke conditie nodig. “Ik zal 
fysiek en mentaal tot het uiterste moeten gaan. 
Als je zes keer omhoog rijdt, wordt iedere 
bocht langer en is elke meter er een teveel,” 
zegt hij.
Dus trapt hij zijn benen uit zijn lijf op de spin-
fiets, rijdt hij mee aan wedstrijden en stapt hij 
iedere vrije minuut op zijn racefiets. Alcohol is 
uit den boze en pasta eet hij meerdere keren per 
dag. Drie jaar geleden fietste hij voor het eerst 
de fameuze Franse berg op. Zonder voorberei-
ding. “Dat ging erg goed. Toen ontdekte ik dat 
ik talent voor fietsen had”, zegt de student be-
stuurskunde. Sindsdien zit hij vaak op de fiets. 
Maar echt fanatiek werd hij toen hij een boek 
las over het beklimmen van de Alpe d’Huez 
voor de KWF-Kankerbestrijding. “Mijn oma 
is op 3 juni aan kanker overleden”, zegt hij. 
“Ik haal er veel voldoening uit om voor dit doel 
geld in te zamelen en dan die berg op te rijden.” 

Niet alleen de ziekte van zijn oma inspireert 
hem daarbij. Van der Sande is chauffeur op 
een ambulance. “Ik werkte eerder in de horeca 
maar zocht een baan met meer verantwoor-
delijkheid en voldoening. Tijdens mijn am-
bulancedienst kom ik met allerlei mensen in 
aanraking. De ene keer moet je uitrukken en 
heeft iemand slechts zijn voet verstuikt, de an-
dere keer kom je bij iemand die op sterven ligt. 
Dat is heel heftig, vooral als er vijftien mensen 
bij staan die in huilen uitbarsten als zo iemand 
overlijdt.” 
Van der Sande rondde zijn hbo-studie facilitair 
management af, ging bij de Rabobank aan de 
slag en ontdekte al snel dat hij er niet op zijn 
plek was. Niet alleen in de sport, maar ook 
in zijn werk wil hij tot het uiterste gaan. “Uit 
mijn werk bij de Rabobank haalde ik geen 
enkele bevrediging. Politiek heeft mij altijd 
geïnteresseerd. Ik wil graag sturing geven aan 
de maatschappij.” Hij hoopt dat te bereiken 
met behulp van zijn studie bestuurskunde. 
“Mijn ideaal is natuurlijk een combinatie tus-
sen sport en besturen. Het sportbeleid op een 
ministerie of deelgemeente uitdenken lijkt me 
geweldig. Sport geeft een machtig gevoel. Het 
leert je door te zetten. Als je veel traint, word 
je elke dag beter. Dat maakt het zo mooi.” MZ 
(foto: RvdH)

Voor meer info: http://deelnemers.alpe-dhuzes.
nl/acties/jan-van-der-sande/individueel/

Fietsen tegen kanker

Jan van der Sande, 
schakelstudent bestuurskunde

Leeftijd: 24 jaar
Geboorteplaats: Etten-Leur
Woonplaats: Etten-Leur

KAMERVRAGEN




